
STAROSTWO POWIATOWE 
W WĄGROWCU 

ul. Kościuszki 15,
tel. 67 268 05 00
fax: 67 262 78 88
Godziny przyjmowania in-
teresantów: od 9 do14
powiat@wagrowiec.pl
www.wagrowiec.pl

Wydział Komunikacji
ul. Kościuszki 53D
tel. 67 262 11 12, 67 262 73 22

Zespół Opieki Zdrowotnej 
w Wągrowcu
ul. Kościuszki 74 
tel. 67 268 15 00
fax: 67 268 50 77 
szpital@wagrowiec.pl
www.zozwagrowiec.inter-
netdsl.pl

Komenda Powiatowa Policji 
w Wągrowcu
ul. Taszarowo 11
tel. 67 268 12 01

Komenda Powiatowa 
Państwowej Straży 
Pożarnej w Wągrowcu
ul. Przemysłowa 44
tel. 67 262 18 01

Powiatowy Urząd Pracy 
w Wągrowcu
ul. Kolejowa 22
tel. 67 26210 81

Powiatowa Stacja 
Sanitarno-Epidemiologiczna 
w Wągrowcu
ul. Gnieźnieńska 49
tel. 67 268 56 80

Powiatowy Inspektorat 
Nadzoru Budowlanego 
w Wągrowcu
ul. Gnieźnieńska 49
tel. 67 262 87 90

Powiatowy Zarząd Dróg 
w Wągrowcu
ul. Gnieźnieńska 53
tel. 67 268 54 80
tel. kom. 604 438 431

Powiatowy Inspektorat 
Weterynarii w Wągrowcu
ul. Berdychowska 54
tel. 67 268 56 47

Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie 
w Wągrowcu
ul. Wierzbowa 1
tel. 67 262 76 14

Dom Pomocy Społecznej 
w Srebrnej Górze
62-120 Wapno
tel. 67 261 14 65

Ważne 
adresy

WĄGROWIECKI KURIER POWIATOWY - MIESIĘCZNY BIULETYN INFORMACYJNY SAMORZĄDU POWIATOWEGO W WĄGROWCU

Wydawca: Starostwo Powiatowe w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15, 62-100 Wągrowiec. Redaktor naczelna: Kinga Basiura, tel. 67 268 05 11, kingab@wagrowiec.pl Foto: archiwum Starostwa 
Powiatowego w Wągrowcu. Łamanie i korekta techniczna: Wągrowiecka O� cyna Wydawnicza Sp. z o.o. Druk: Drukarnia AGORA w Pile. 
ISSN 2084 - 6509. Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania nadesłanych tekstów. 

W GROWIECKI
urier 
Powiatowy

Biuletyn Informacyjny Samorz du Powiatowego w W growcu

K
BIULETYN NR 5 (55) - MAJ 2014

W GROWIECKI Kurier Powiatowy4  | maj 2014

W dniach 8-15 maja już 
po raz jedenasty w całej 
Polsce obchodzono Ty-
dzień Bibliotek.

W nawiązaniu do tego-
rocznego hasła Tygodnia Bi-
bliotek „Czytanie łączy poko-
lenia”, Powiatowa Biblioteka 
Publiczna w Wągrowcu zor-
ganizowała imprezy, podczas 
których doskonale bawili się 
młodsi i starsi miłośnicy ksią-
żek. W sobotę, 10 maja odbył 
się rajd rowerowy biblioteka-
rzy, czytelników oraz wszyst-
kich sympatyków słowa pisa-
nego i rowerów - Odjazdowy 
Bibliotekarz. Trasa rajdu wio-
dła sprzed siedziby biblioteki 
przy ul. Kościuszki do Ośrodka 
Edukacji Leśnej w Kaliskach. 

Postój zaplanowano w Filii 
Biblioteki Publicznej Gminy 
Wągrowiec w Rgielsku, gdzie 
na uczestników rajdu czeka-
ły: wystawa ze zbiorów bi-

bliotek powiatu wągrowiec-
kiego „Twój świat za oknem, 
czyli co ciekawego można zo-
baczyć w powiecie”, prelekcja 
Rafała Różaka, przybliżająca 
historię folwarku w Rgielsku 
oraz pałacu Moszczeńskich 
w Wiatrowie, a także słodkie 
wypieki przygotowane przez 
panie z Koła Gospodyń Wiej-
skich w Rgielsku. 

Kolejne atrakcje przygo-
towano na mecie: konkursy 
literackie i sprawnościowe 
z atrakcyjnymi nagrodami, 
wymianę książek i ognisko. 

W organizację rajdu włą-
czyło się wiele instytucji 
i osób prywatnych, a patro-
nat honorowy sprawowali 
Starosta Wągrowiecki Michał 
Piechocki i radny Sejmiku 
Województwa Wielkopol-
skiego Jarosław Berendt.

Kolejną okazją do między-
pokoleniowego spotkania, 

było popołudnie z Danu-
tą Grechutą i Jakubem Ba-
ranem, promujące książkę 
„Marek. Marek Grechuta we 
wspomnieniach żony Danuty” 
Autorzy wspólnie opowiadali 
o barwnym życiu Marka Gre-
chuty i o początkach jego ar-
tystycznej drogi w kabarecie. 

Dużą niespodzianką za-
równo dla autorów, jak i pu-
bliczności, był mini recital 
piosenek Marka Grechuty 
w wykonaniu młodzieży: Jo-
anny Szymańskiej, Mar-
ty Jastrząbek, Marty Śmi-
gielskiej i Mai Mazur przy 
akompaniamencie Michała 
Maćkiewicza.

Spotkanie odbyło się w sali 
kina Miejskiego Domu Kultu-
ry w Wągrowcu - współorga-
nizatora spotkania.

Ma gorzata Bejm•
Powiatowa Biblioteka 

Publiczna w W growcu

Czytanie łączy pokolenia

Odjazdowy Bibliotekarz zgromadzi  fanów dwóch kó ek.
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Powiat Wągrowiecki od 
2010 roku prowadzi współ-
pracę ze Stowarzyszeniem 
Gmin Sedlczany. Po wstęp-
nym okresie współpracy po-
stanowiono podpisać umowę 
partnerską. Delegacja czeska 
przybyła w składzie: Jiři Bu-
rian, prezes stowarzyszenia 
Gmin Sedlczany oraz osoby 
odpowiedzialne za kontak-
ty zagraniczne: Jana Špalo-
vá i Markéta Kriwska. 

Podczas uroczystej sesji 
głos zabrały Renata Mata-
czyńska, konsul Republi-
ki Czeskiej w Poznaniu oraz 
prof. Anna Gawarecka, dy-
rektor Instytutu Filologii Sło-
wiańskiej UAM w Poznaniu. 
Obie instytucje objęły hono-
rowy patronat nad uroczy-

O POLSKO-CZESKIEJ WSPÓŁPRACY
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Powiat wągrowiecki zyskał nowego partnera w kontaktach zagranicznych. W piątek, 23 maja, podczas uroczystej sesji w Pań-
stwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. B. Zielińskiego starosta MICHAŁ PIECHOCKI, wicestarosta TOMASZ KRANC i JIŘI
BURIAN, prezes Stowarzyszenia Gmin Sedlczany, podpisali umowę partnerską ze Stowarzyszeniem Gmin Sedlczany. Za na-
wiązaniem współpracy opowiedziała się Rada Powiatu Wągrowieckiego, podejmując stosowną uchwałę.

stością. Wśród gości obec-
ny był Stefan Mikołajczak, 
radny Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego, prof. ndzw. 
dr Hubert Paluch, Rektor 
Gnieźnieńskiej Szkoły Wyż-
szej MILENIUM, samorządow-
cy z miast i gmin powiatu wą-
growieckiego, przedstawiciele 
ugrupowań politycznych, or-
ganizacji pracodawców i zrze-
szeń kupców, przedsiębiorcy, 
komendanci służb, straży i in-
spektorzy, dyrektorzy szkół, 
placówek oświatowych i jed-
nostek organizacyjnych po-
wiatu.

Głównym celem współpra-
cy międzynarodowej pomię-
dzy powiatem wągrowiec-
kim a Stowarzyszeniem Gmin 
Sedlczany będzie wymia-

na doświadczeń w zakresie
kultury, sztuki, szkolnictwa
i systemu kształcenia, służ-
by zdrowia i opieki społecz-
nej, sportu i wychowania � -
zycznego, ekologii i środowi-
ska życia, przedsiębiorczości
i działalności rolniczej. Dzięki
tym kontaktom lokalne spo-
łeczności zyskają możliwości
lepszego poznania się i roz-
woju. 

Zgodnie z tradycją mię-
dzynarodowych umów
partnerskich podpisanie
umowy nastąpi również
w Sedlczanach. Z rewizytą
na przełomie maja i czerw-
ca do Republiki Czeskiej
wyruszy delegacja powiatu
wągrowieckiego. 

Kinga Basiura•

Organizatorami konkursu 
byli: Konwent Starostów Pół-
nocnej Wielkopolski oraz po-
seł Adam Szejnfeld i senator 
Mieczysław Augustyn.

Do powiatowego etapu 
konkursu zgłoszono nastę-
pujące projekty:

INWESTYCJE 
SAMORZĄDOWE: 

Miasto i Gmina Gołańcz: 
„Modernizacja komplek-
su pałacowo - parkowego 
w Smogulcu”.

Gmina Miejska Wągrowiec: 
„Rozwój turystyki i rekreacji 
w mieście Wągrowcu po-
przez modernizację kąpieli-
ska miejskiego oraz remont 
boiska z bieżnią”.

Powiat Wągrowiecki: „Prze-
budowa ulicy Bartodziejskiej”.

Gmina Damasławek: „Bu-
dowa kąpieliska gminnego 
w Kozielsku”.

Unijny Hit Dekady podsumowany
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W okresie letnim Orga-
nizacja Przyrodnicza Ka-
nia planuje zaobrączko-
wać 50 piskląt bocianów 
białych i tym samym 
rozpocząć pierwszy rok 
cenzusu bociana białe-
go w powiecie.

Stowarzyszenie bierze 
udział w ogólnopolskiej ak-
cji liczenia bociana białego, 
obejmując liczeniem wszyst-
kie gminy powiatu wągro-
wieckiego. Akcja ta ma na ce-
lu nie tylko ochronę gatunku, 
ale również edukację przy-
rodniczą. W tym roku zosta-
ną zaobrączkowane gatun-
ki wodno-błotne, głównie 
śmieszka. Obrączkowanie 
tych ostatnich już przyniosło 

efekty i ma istotny wymiar 
edukacyjny poprzez przed-
stawianie zasięgu migracji 
ptaków. Odczyty już zaob-
rączkowanych osobników 
wskazują na migrację ich na-
wet do tak odległych krajów 
jak Hiszpania czy Portugalia.

Informację o przebiegu ak-
cji obrączkowania oraz dzia-
łaniu Stowarzyszenia Kania 
można pozyskać na stronie 
internetowej: www.stowa-
rzyszeniekania.pl

Akcję obrączkowania 
wspomógł powiat wągro-
wiecki poprzez zakup obrą-
czek dla ptaków.

Wydzia  Ochrony •
rodowiska

Rusza akcja 
obrączkowania

Doros y osobnik mieszki.
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Powiatowy Urząd Pracy 
w Wągrowcu już po raz 
dziesiąty zorganizował 
u siebie DRZWI OTWAR-
TE URZĘDU PRACY.

Tegoroczna edycja tej ak-
cji Publicznych Służb Zatrud-
nienia realizowana była w so-
botę 17 maja i skierowana 
była do wszystkich zaintere-
sowanych, ze szczególnym 
uwzględnieniem osób bez-
robotnych, zainteresowa-
nych założeniem własnej 
działalności gospodarczej 
oraz pracodawców chcą-
cych rozwijać swoją firmę, 
tworząc przy tym dodatkowe 
miejsca pracy dla osób bez-
robotnych.

Pracownicy Centrum Ak-
tywizacji Zawodowej, dzia-
łającego w PUP Wągrowiec, 
udzielali informacji na te-

Urząd otworem

Pracownica PUP udziela in-
formacji.
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Komisja Finansów, Ob-
szarów Wiejskich i Strategii 
Rozwoju Powiatu:

Agencja Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa – 
poziom dopłat do produkcji 
rolnej. Stan faktyczny i zagro-
żenia w kontekście polityki 
rolnej UE. 

Opiniowanie materiałów 
na sesję.

Komisja Edukacji, Kultu-
ry, Sportu i Turystyki:

Ocena rozwoju bazy loka-
lowej i zrealizowanych zadań 
przez Młodzieżowy Ośrodek 
Wychowawczy w Antonie-
wie i Młodzieżowy Ośrodek 

Socjoterapii w Gołańczy za 
okres 2011-2014. 

Opiniowanie materiałów 
na sesję.

Komisja Zdrowia, Polity-
ki Społecznej i Rynku Pra-
cy:

Analiza kontraktów ZOZ 
z NFZ - zaspokojenie potrzeb 
społecznych.

Informacja o realizacji za-
dań powiatu w zakresie 
współdziałania z organiza-
cjami pozarządowymi. 

Ogólna sytuacja bezrobo-
cia w powiecie

Opiniowanie materiałów 
na sesję.

Tematyka prac komisji Rady Powiatu 
na posiedzeniach w maju wg planu 
pracy na 2014 rok

Komisja Bezpieczeństwa 
i Komunikacji:

Opiniowanie materiałów 
na sesję.

Komisja Rewizyjna:
Badanie wykonania budże-

tu Powiatu Wągrowieckiego 
za 2013 rok. 

Przygotowanie wniosku 
o udzielnie absolutorium Za-
rządowi Powiatu Wągrowiec-
kiego za 2013 rok.

Przewodniczący i wiceprze-
wodniczący Rady Powiatu 
Wągrowieckiego pełnią dyżu-
ry w Starostwie Powiatowym 
w Wągrowcu, przy ul. Kościusz-
ki 15, w każdy wtorek od godz. 
15.00 do 17.00, pok. 106.

zebra a M. Substyk•
inspektor w Biurze Rady

Na wągrowieckim Rynku 3 maja, przy okazji miejskich obchodów Dni Europy, podsumowano powiato-
wy etap konkursu „Unijny Hit Dekady 2004-2014 Północnej Wielkopolski”.

Gmina Wiejska Wągrowiec: 
„Zmiana sposobu użytkowa-
nia budynku inwentarskiego 
na wiejską salę wielofunkcyj-
ną w Grylewie wraz z zago-
spodarowaniem terenu”.

Gmina Wapno:  „Warsztat te-
rapii zajęciowej w Wapnie miej-
scem integracji i aktywizacji 
osób niepełnosprawnych”.

INWESTYCJE 
W KAPITAŁ LUDZKI:

Gmina Skoki: „Aktywni Se-
niorzy w Gminie Skoki”.

Gmina Damasławek: „Ćwi-
czenia wyobraźni - rozwój 
przedszkoli na terenie Gminy 
Damasławek”.

Powiat Wągrowiecki: „Zain-
teresuj się bogactwem okoli-

cy, w której mieszkasz - cykl 
zajęć aktywizujących spo-
łeczności lokalne w Powiecie 
Wągrowieckim”.

ORGANIZACJE 
POZARZĄDOWE, FIRMY:

CID - ROL: „Wdrożenie no-
wych i udoskonalonych pro-
duktów w przedsiębiorstwie 
CID-ROL dzięki zakupowi in-
nowacyjnej linii technolo-
gicznej”.

Komplexmłyn Sp. z o.o. : 
„Restrukturyzacja i moderni-
zacja sektora żywnościowe-
go oraz rozwój obszarów wiej-
skich 2004 - 2006”. Budowa 
Młyna pszennego 400 t/h.

3 maja Starosta Wągro-
wiecki Michał Piechocki ogło-
sił zwycięzców etapu powia-
towego, którym i zostali:

Gmina Miejska Wągrowiec 
:„Rozwój turystyki i rekreacji 
w mieście Wągrowcu poprzez 

modernizację kąpieliska miej-
skiego oraz remont boiska 
z bieżnią” – nagrodę odebrał 
Burmistrz Miasta Wągrowca 
Stanisław Wilczyński.

Powiat Wągrowiecki: „Za-
interesuj się bogactwem 
okolicy, w której mieszkasz 
- cykl zajęć aktywizujących 
społeczności lokalne w Po-
wiecie Wągrowieckim” – na-
grodę panu staroście prze-
kazał burmistrz Stanisław 
Wilczyński.

Komplexmłyn Sp. z o.o. 
„Restrukturyzacja i moder-
nizacja sektora żywnościo-
wego oraz rozwój obszarów 
wiejskich 2004 - 2006”. Budo-
wa Młyna pszennego 400 t/h 
– nagrodę odebrał wicepre-
zes Komplexmłynu.

Serdecznie dziękujemy 
wszystkim uczestnikom kon-
kursu!

Iza Marcinkowska •

bezrobotnych, a także poma-
gali przy wypełnianiu wnio-
sku i biznesplanów.

Ponadto dzielili się oni 
z klientami informacjami do-
tyczącymi krajowych i za-
granicznych ofert pracy oraz 
form pomocy skierowa-
nych do osób bezrobotnych 
i udzielali porad doradczych.

Cennym uzupełnieniem 
powyższego było uczestnic-
two oraz wiedza merytorycz-
na pracowników miejsco-
wego: Urzędu Skarbowego, 
Zakładu Ubezpieczeń Spo-
łecznych, Urzędu Miejskiego, 
Punktu Informacyjnego Fun-
duszy Europejskich – działa-
jącego przy Starostwie Po-
wiatowym oraz Młodzieżo-
wego Centrum Kariery OHP.

Z pomocy oferowanej 
podczas tegorocznych Drzwi 
Otwartych skorzystało 21 
osób.

S awomir Maciaszek •
PUP W growiec

mat możliwości otrzymania 
jednorazowych środków na 
podjęcie działalności gospo-
darczej i refundacji utworze-
nia miejsca pracy dla osób 
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Organizowany jest corocz-
nie w kwietniu i dotyczy szkół 
specjalnych rejonu nadno-
tecko - pilskiego. Głównym 
organizatorem imprezy jest 
Nadnoteckie Stowarzyszenie 
Społeczno - Sportowe „Spraw-
ni - Razem” w Pile, współorga-
nizatorem zaś Specjalny Ośro-
dek Szkolno-Wychowawczy 
w Wągrowcu. 

Turniej odbywa się na tere-
nie powiatu wągrowieckiego. 
SOSW jest współorganizato-
rem imprezy już po raz dwu-
nasty z kolei. Patronat honoro-
wy nad imprezą objął Starosta 
Wągrowiecki Michał Piechoc-
ki. 

W tym roku w turnieju 
wzięły udział 3 drużyny ze 
szkół podstawowych: druży-
na SOSW z Jastrowia, drużyna 
z Zespołu Szkół Specjalnych 
w Gębicach i SOSW z Wągrow-
ca; 3 drużyny ze szkół gim-
nazjalnych: SOSW Jastrowie, 
Gimnazjum w Wieleniu i SOSW 
Wągrowiec oraz 3 drużyny ze 
szkół ponadgimnazjalnych: tj. 
z Zespołu Szkół Gastronomicz-
nych w Pile, z Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Sta-
rej Łubiance oraz z Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 
1 w Wągrowcu. 

Jubileuszowy XXX turniej
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Z Anitą Jabłkowską-Su-
doł, uczestniczką projek-
tu partnerskiego firmy 
MTD Consulting Marcin 
Król i powiatu wągro-
wieckiego „Przejmij ster 
– zacznij działać na wła-
sny rachunek!”, dofinan-
sowanego przez Unię 
Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego, rozmawia-
ją Olga Bijan i Izabela 
Marcinkowska.

Dlaczego zdecydowała się 
Pani na udział w projekcie 
„Przejmij ster”?

- Zdecydowałam się na 
udział w projekcie, ponieważ 
prace etatowe nie satysfakcjo-
nowały mnie. Postanowiłam 
założyć � rmę i być szefem sa-
ma dla siebie, a gdy tylko po-
jawiła się możliwość otrzyma-
nia dotacji unijnej w naszym 
mieście, uznałam, że należy 
skorzystać z tej szansy. 

Czym zajmuje się Pani � r-
ma?

- Prowadzę poradnię diete-
tyczną „Diet&Med”w Wągrow-
cu przy ul. Przemysłowej (bu-
dynek „Centrum medyczne”). 
Jako dietetyk medyczny po-
magam w zmianie nawyków 
żywieniowych zarówno oso-
bom zdrowym, jak i cierpią-
cym na różne choroby. Swoją 
opieką otaczam dzieci, mło-
dzież, dorosłych, kobiety cię-
żarne i karmiące oraz wege-
tarian. Oferuję także analizę 
składu ciała najnowocześniej-
szym analizatorem InBody 
370, który mierzy rzeczywistą 
zawartość m.in. wody, białka, 
składników mineralnych, tkan-
ki tłuszczowej w całym organi-
zmie, jak i monitoruje postępy 
terapii żywieniowej. W moim 
gabinecie można też wykonać 

Sama sobie szefem

FO
T.

 A
RC

H
IW

U
M

 S
TA

RO
ST

W
A

W kwietniu 2014 r. uczen-
nica naszej szkoły, ANNA 
LOOSE z klasy III kierunku 
Technik Hotelarstwa, re-
prezentowała naszą szko-
łę w VI Międzyszkolnym 
Konkursie z Turystyki 
i Hotelarstwa w Elblągu

Ania pod opieką nauczycie-
la przedmiotów zawodowych, 
Olgi Smoleńskiej pomyślnie 
i w ekspresowym tempie prze-
szła pierwszy pisemny etap 
konkursu. Polegał on na te-
ście wiedzy z 50 pytań o tu-
rystyce i hotelarstwie wśród 
37 osób, które przybyły na 
miejsce. 

W niespełna 15 minut na-
sza hotelarka odpowiedziała 
prawidłowo na 41 pytań te-
stu, dzięki czemu zakwalifi-
kowała się do finałowej dzie-
siątki uczestników rozgrywek 
i to na jednym z czołowych 
miejsc. Finał konkursu okazał 
się jednak wymagający i nie-
zmiernie stresujący. Uczest-
nicy mieli zaprezentować 
przed szeroką publicznością 
symulacyjną scenkę przyję-
cia rezerwacji telefonicznej 
gościa hotelowego i w wy-
branym przez siebie języku 
obcym. Zadanie było nie-
zmiernie trudne, o różnym, 
losowo wybranym stopniu 
skomplikowania. Mimo to 
Ania poradziła sobie dzielnie, 
próbując sprostać oczekiwa-
niom potencjalnego angloję-
zycznego gościa i między in-
nymi zamówić dla niego usłu-
gi dodatkowe czy taksówkę. 

Ostatecznie naszą uczenni-
cę sklasy� kowano na VIII miej-
scu konkursu, co uważamy 

Międzyszkolny 
Konkurs Hotelarski

Laureatka wraz z opiekunk  po konkursie.
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W pałacu, a więc w części ad-
ministracyjno – rehabilitacyjno 
– kuchennej, przeprowadzili-
śmy wymianę okien w dwóch 
budynkach mieszkalnych i pa-
łacu ze środków własnych, po-
wiatu i Urzędu Marszałkow-
skiego w Poznaniu, całkowity 
remont sali terapii zajęciowej 
ze ścianami i podłogą włącz-
nie, salę wyposażyliśmy w no-
we meble, komputer do dys-
pozycji mieszkańców, braku-
jącą na tym poziomie łazienkę 
dla uczestników zajęć.

Wyremontowaliśmy dwie sa-
le tzw. balowe i zaadoptowali-
śmy je na potrzeby rehabilita-
cji mieszkańców, wyposażając 
je w dodatkowy sprzęt do ćwi-
czeń (lampa sollux, atlas, ergo-
metry rowerowe i eliptyczny, 
bieżnia magnetyczna, porę-
cze do nauki chodzenia, orbi-
trek, wioślarz, stół do ćwiczeń 
manualnych, taśmy tere band, 
odnowiliśmy podłogi, su� t 
i drzwi w sali głównej, wyre-
montowaliśmy hol wzbogaca-
jąc go w meble, lustra i lampy, 
odnowiliśmy pomieszczenia 
administracyjne,

W przyziemiu pałacu wy-
remontowaliśmy całkowicie: 
łazienki dostępne dla miesz-
kańców, jadalnię zrywając 
m.in. dotychczasową posadz-
kę, zakupiliśmy do niej nowe, 
funkcjonalne stoły i krzesła, 
wymieniliśmy szklane drzwi 
wejściowe na funkcjonalne 
rozsuwane i wyposażyliśmy 
kuchnię w sprawne okienka 
podawcze. Kuchnia wzboga-
ciła się o nowe piece, lodówki, 
mikrofalówkę, roboty kuchen-
ne, krajalnicę, patelnię uchyl-
ną i drobny sprzęt,

Wyremontowaliśmy kory-
tarze w przyziemiu oraz po-
mieszczenia socjalne pracow-
ników kuchni, ze środków po-
wiatu wymieniliśmy 2 palniki 
CO i piec oraz sterowniki do 
tych urządzeń,

Odremontowaliśmy ciągnik 
i zakupiliśmy do niego tura do 

Wiosna w Srebrnej Górze

Dom Pomocy Spo ecznej w Srebrnej Górze.

Czyli kolejna edycja 
przedsięwzięcia realizo-
wanego przez uczniów 
I Liceum Ogólnokształcą-
cego w Wągrowcu.

Już kolejny raz młodzież 
I LO na Klasztornej brała 
udział w cyklicznym wyjeź-
dzie do stolicy w ramach „Pro-
jektu Warszawa”. Tym razem 
uczniowie klasy 2B i 2D wraz 
z opiekunami: Szymonem 
Woźniakiem, Sebastianem 
Chosińskim i Łukaszem Sie-
lewiczem zwiedzili Centrum 
Nauki Kopernik, w którym bra-
li udział w zajęciach laborato-
ryjnych. 

Podczas warsztatów pozna-
li opracowaną przez polskiego 
chemika, prof. Jana Czochral-
skiego, metodę wytwarzania 
dużych i nieskazitelnie czy-
stych kryształów, która umoż-
liwiła globalną rewolucję elek-
troniczną, jak również zazna-

Projekt Warszawa
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W I Liceum Ogólnokształ-
cącym w Wągrowcu 29 
kwietnia odbył się Po-
wiatowy Dzień Nauki

Po uroczystym otwarciu, 
dokonanym przez dyrektora 
szkoły Cezarego Szypulskie-
go i starostę wągrowieckie-
go Michała Piechockiego, 
uczniowie Gimnazjum nr 1 
Gminy Wągrowiec zaprezen-
towali scenkę dotyczącą ota-
czających nas dźwięków, która 
wprowadziła słuchaczy w wy-
kład pt. ”Akustyka Parków Wia-
trowych”, jaki wygłosił prof. Ru-
� n Makarewicz – dyrektor In-
stytutu Akustyki Wydziału Fizyki 
Uniwersytetu Adama Mickiewi-
cza w Poznaniu. 

W sali gimnastycznej i na 
korytarzach liceum odbyły się 
prezentacje konkursowych 
doświadczeń i projektów 
uczniowskich. Po krótkiej czę-
ści artystycznej, zaprezento-

wanej przez uczniów Gimna-
zjum w Mieścisku, wręczono
nagrody. 

Od godziny 14 gospodarze
Dnia Nauki zaprosili wszyst-
kich na Rynek, do odwiedze-
nia wystawy animacji � zycz-
nych, prezentowanych przez
animatorów Pomysłowej Fa-
bryki z Koszalina. Była to pre-
zentacja wyjaśniająca w przy-
stępny sposób często trudne
do zrozumienia zjawiska � -
zyczne. Towarzyszyły jej nie-
zwykle widowiskowe pokazy
z ciekłym azotem. 

Wystawa była dostępna
dla wszystkich mieszkańców.
W tym samym czasie na sce-
nie uczniowie I LO prezento-
wali część artystyczną, która
również była nierozerwalnie
związana ze zjawiskami � zycz-
nymi. 

Cezary Szypulski •
dyrektor I LO

A to właśnie 
jest fizyka

A to w a nie jest  zyka...
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W Poznaniu, 25 kwietnia 
2014 r. odbył się � nał konkursu 
„Bezpieczeństwo wokół mnie”, 
organizowanego przez Wyż-
szą Szkołę Bezpieczeństwa. 
Do � nału zakwali� kowało się 
ponad 40 uczniów z całej Wiel-
kopolski. Zespół Szkół Ponad-
gimnazjalnych nr 2 w Wągrow-
cu reprezentowali uczniowie 
klasy II d LO bezpieczeństwo 
publiczne: Krystian Koliński 
oraz Karol Wielgosz, który za-

jął trzecie miejsce - zdobywa-
jąc atrakcyjne nagrody. 

Konkurs składał się z dwóch
części. Pierwsza część konkur-
su - etap teoretyczny - polegał
na rozwiązaniu testu składa-
jącego się z 40 pytań, Druga
część konkursu to etap prak-
tyczny, polegający na wykaza-
niu się wiedzą i umiejętnościa-
mi z zakresu pierwszej pomo-
cy. Gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów.

Bezpieczeństwo 
przede wszystkim

Laureaci konkursu nt. bezpiecze stwa.
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za duży sukces, jak na pierw-
szy udział w tak prestiżowym, 
ogólnopolskim konkursie. 
Nadmienimy, że konkurs jest 
organizowany z inicjatywy na-
uczycielki tamtejszej szkoły, 
znanej autorki książek o tema-
tyce hotelarskiej, Aleksandry 
Lewandowskiej, a uczniowie 
ZSHT odnoszą jedne z najwyż-
szych wyników egzaminu za-
wodowego w Polsce. Ponad-
to konkurs ob� tował w wielu 
sponsorów. 

Nagrodami głównymi były 
między innymi indeksy szkół 
wyższych, staż hotelarski czy 
pobyty w atrakcyjnych hote-
lach Pomorza, a jego gośćmi 
honorowymi byli prezydent 
Elbląga, menedżerowie hotelu 
Mercure Gdańsk czy hotelu El-

bląg oraz rektorzy pomorskich 
szkół wyższych. 

Uczennica z ZSP nr 2 otrzy-
mała dyplom oraz nagrody 
rzeczowe, a zwieńczeniem jej 
wysiłków był wystawny posi-
łek zorganizowany przez hote-
larzy i uczniów elbląskiej szkoły. 
W czasie pobytu na Wysoczyź-
nie Elbląskiej udało jej się rów-
nież troszkę wprowadzić pasje 
turystyczno-hotelarskie w ży-
cie i odwiedzić najważniejsze 
hotele i atrakcje miasta. 

Organizatorem zmagań był 
Zespół Szkół Turystyczno-Ho-
telarskich, malowniczo poło-
żony wśród wzniesień Elbląga, 
w którym miał miejsce � nał 
konkursu. 

Olga Smole ska •
nauczyciel w ZSP nr 2

testy na nietolerancje pokar-
mowe „Food Detective”. Z mo-
ich usług możesz skorzystać 
również on-line!

Jaką kwotę dotacji Pani 
otrzymała i co dzięki temu 
udało się Pani zrealizować, 
co zakupić?

- Wnioskowałam o kwotę ok. 
40 tys. zł i taką mi przyznano. 
Dzięki uzyskanym środkom � -
nansowym mogłam zakupić 
najnowocześniejszy analizator 
składu ciała oraz wyposażyć 
gabinet w niezbędne meble 
i narzędzia do pracy.

Jak Pani ocenia swoje 
szanse na rynku? 

- Popyt na usługi dietetycz-
ne nieustannie rośnie. Bada-

nia naukowe coraz częściej 
wskazują na związek mię-
dzy żywnością a rozwojem 
chorób, w tym i otyłości. Po-
nadto, grono zadowolonych 
z moich usług pacjentów nie-
ustannie się poszerza, dlatego 
myślę pozytywnie o przyszło-
ści � rmy. 

Czy ma Pani plany dalsze-
go rozwoju � rmy?

- Naturalnie, mam już dal-
sze plany rozwoju firmy. Jed-
nak do ich realizacji potrze-
buję czasu i pieniędzy, stąd 
wolę jeszcze nie zdradzać 
szczegółów. 

Gratulujemy i życzymy wie-
lu zadowolonych klientów.

W Kobylcu, 15 kwietnia 2014 r. na boisku orlik odbył się Jubileuszowy XXX Regionalny 
Turniej Piłki Nożnej na trawie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie.

Podczas podsumowania Ju-
bileuszowego XXX Regional-
nego Turnieju Piłki Nożnej w Ko-
bylcu obecny był wicestarosta 
Tomasz Kranc, który dekorował 
medalami i wręczał drużynom 
puchary oraz statuetki najlep-
szym bramkarzom i najlepszym 
strzelcom. Mecze nadzorował 
sędzia główny, Grzegorz Mar-
czyk. Opiekę medyczną spra-
wowała pielęgniarka Mirosła-
wa Wegner. Organizacją i prze-
biegiem turnieju zajmowali się 
nauczyciele SOSW w Wągrow-
cu: Barbara Balcerzak, Jaro-
sław Owczarzak, Karolina 
Schulz oraz Leszek Ciszewski 
z ZSP nr1 w Wągrowcu.

Powiat wągrowiecki prze-
kazał środki � nansowe na po-
krycie kosztów związanych 
z organizacją turnieju i na tro-
fea sportowe dla drużyn. Tur-
niej spełniał założone cele, ja-
kim była popularyzacja piłki 
nożnej na trawie jako gry ze-
społowej o dużych walorach 
usprawniających. Ponadto tur-
niej pozwolił na wyłonienie re-
prezentacji regionalnej na mi-
strzostwa Wielkopolski, plano-
wane w czerwcu.

Barbara Balcerzak •
dyrektor SOS-W 

w W growcu

Uroczystego otwarcia tur-
nieju dokonał Starosta Michał 
Piechocki. Aleksandra Błaże-
jewska, prezes Nadnoteckie-
go Stowarzyszenia Społeczno-
Sportowego w Pile zaprezen-
towała gościom drużyny i ich 
opiekunów. Turniej rozgrywał 
się systemem „każdy z każ-
dym”, co pozwoliło po serii 
meczów wyłonić zwycięzców. 
Kolejność zdobytych punktów 
była następująca:

W grupie A - szkół podsta-
wowych:
I m. - Wągrowiec, II m. - Gębi-
ce, III m. - Jastrowie 
W grupie B - szkół gimna-
zjalnych:
I m. - Jastrowie, II m. - Wągro-
wiec, III m. - Wieleń
W grupie C - szkół ponad-
gimnazjalnych:
I m. - Piła, II m. - Wągrowiec, III 
m. - Stara Łubianka

Królem strzelców wśród 
uczniów szkół podstawowych 

została jedyna dziewczyna 
grająca w turnieju, Paulina 
Mazur z SOSW w Wągrowcu. 
Najlepszym bramkarzem zo-
stał Przemysław Gruszka z tej 
samej placówki. Wyróżnionym 
strzelcem wśród uczniów gim-
nazjum został Karol Wójto-
wicz z drużyny z Jastrowia. 

Nie wyłoniono w tej katego-
rii najlepszego bramkarza. Naj-
lepszym strzelcem bramek 
i bramkarzem na poziomie 
ponadgimnazjalnym zostali 
odpowiednio: Szymon Anu-
lewicz z SOSW w Wągrowcu 
oraz Łukasz Grzybowski z Ze-
społu Szkół Gastronomicznych 
w Pile. Najlepsi strzelcy i bram-
karze otrzymali pamiątkowe 
statuetki. Najlepsze drużyny 
w poszczególnych kategoriach 
szkół otrzymały puchary i dy-
plomy za zdobycie pierwszego, 
drugiego lub trzeciego miejsca. 
Dodatkowo jedna z drużyn, tj. 
drużyna z Zespołu Szkół Ga-
stronomicznych w Pile, otrzy-
mała puchar „fair play”.

jomili się z tajnikami neuro-
biologii, dzięki której poznali 
anatomię ludzkiego mózgu.

W godzinach popołudnio-
wych odbyliśmy długi i dla 
wielu niezapomniany spacer 
po Warszawie. Wędrując od 
Placu Zamkowego, Krakow-

skim Przedmieściem, Nowym 
Światem, Alejami Ujazdowski-
mi, ulicą Belwederską i Jana 
III Sobieskiego zobaczyliśmy 
wiele cennych miejsc stolicy. 
Metą naszej wędrówki był dłu-
go przez wszystkich wypatry-
wany hotel Atos.

Wiosna przyszła szybciej niż się spodziewaliśmy. W Domu Pomocy Społecznej zaczęło się ma-
lowanie, płytkowanie, gipsowanie, nakładanie tynku, zakładanie dodatkowej wentylacji.

Równie ciekawy okazał się 
drugi dzień wizyty w War-
szawie. Rozpoczęliśmy go od 
Muzeum Powstania Warszaw-
skiego. W godzinach przed-
południowych zwiedziliśmy 
również Sejm RP, w którym 
przysłuchiwaliśmy się obra-
dom Wysokiej Izby, spotkali-
śmy się z wicemarszałkiem Sej-
mu Jerzym Wenderlichem, 
a przechadzając się korytarza-
mi mijaliśmy wielu bardziej 
i mniej znanych posłów.

Na zakończenie wyciecz-
ki udaliśmy się do Pałacu Pre-
zydenckiego. Pod bacznym 
okiem przedstawicielki Kan-
celarii Prezydenta RP zwiedzi-
liśmy wnętrza pałacu, w tym 
kaplicę, Salę Kolumnową, Sa-
lę Białą, Salę Chorągwi oraz 
Ogród Zimowy. Wycieczka od-
była się w dniach 3-4 kwietnia 
2014 r.

Szymon Wo niak •
nauczyciel I LO

odśnieżania oraz beczkowóz do 
wywozu ścieków, pralnia wzbo-
gaciła się o nową pralkę i praso-
walnicę, dla mieszkańców za-
kupiliśmy nowe meble i łóżka 
elektryczne z materacami.

Dzięki środkom � nansowym 
z PFRON, w ramach programu 
wyrównywania różnic między 
regionami oraz powiatu, zaku-
piliśmy samochód - mikrobus 
wyposażony w windę dla wóz-
ków inwalidzkich, przeznaczo-
ny do przewozu mieszkańców 
DPS. Od 2010 roku realizu-
jemy także z pomocą Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska w Poznaniu oraz 
środków � nansowych staro-
stwa na ochronę środowiska 
koncepcję „Rewitalizacji parku 
w Srebrnej Górze”, polegającą 
na wycince drzew i nowych 
nasadzeniach.

W tym roku postanowili-
śmy skupić się na budynkach 
mieszkalnych, aby ulepszyć, 
usprawnić i poprawić jakość 
życia naszych mieszkańców. 
W pierwszej kolejności zaję-
liśmy się piętrem na o� cynie 
nr II. Chcieliśmy, aby pomiesz-
czenia były czyste, łatwe do 
sprzątania, pozbawione zbęd-
nego sprzętu i dostosowane 

do osób najmniej sprawnych 
tak, aby czuli się tam jak we 
własnym domu. I chyba nam 
się udało: pokoje stały się 
przestronne, a wystrój i kolory 
sprawiły, że całe poddasze na-
brało blasku.

W o� cynie nr I odremonto-
wane są już pomieszczenia na 
piętrze, prawie wszystkie na 
parterze i większość w przy-
ziemiu. Ponadto każdy z po-
ziomów będzie miał odnowio-
ny hol, wymienione dekoracje, 
a w przyziemiu wymieniliśmy 
już drzwi do wszystkich po-
mieszczeń. W pokojach zakła-
damy wentylatory elektryczne 
w celu lepszej cyrkulacji po-
wietrza.

Ale przecież remonty to nie 
wszystko... W roku 2013 pra-
cownicy ukończyli studia ma-
gisterskie i podyplomowe. 
Ponadto pracownicy uzupeł-
niają nadal swoje kwali� kacje 
na studiach magisterskich – 
kierunek � zjoterapia i na stu-
diach licencjackich – kierunek 
praca socjalna.

Dom Pomocy Społecznej ze 
swej strony kieruje także pra-
cowników na szkolenia i kursy. 
Ogromnym wsparciem w tym 
zakresie jest organizacja szko-

leń bezpłatnych dla pracow-
ników działu terapeutyczno – 
opiekuńczego przez Regional-
ny Ośrodek Polityki Społecznej 
w Poznaniu. 

Staramy się mieszkańcom 
zapewnić rozrywkę i spra-
wić, aby zawsze czuli bliskość 
drugiej osoby. Zadanie to ma 
spełniać proponowana oferta 
usług, z której mogą skorzy-
stać według własnych upodo-
bań. W czwartki mieszkańcy 
i pracownicy domu spotykają 
się na wspólnych zebraniach 
społeczności terapeutycznej 
domu. 

Mieszkańcy mają prawo 
uczestniczyć w spotkaniach 
religijnych zgodnie z własnym 
wyznaniem na terenie DPS 
i poza nim, a w każdy czwartek 
można porozmawiać z psy-
chologiem i szukać wspólnych 
rozwiązań nurtujących pro-
blemów. We wtorki i czwartki 
przyjeżdża do nas lekarz ro-
dzinny, a gdy zaistnieje po-
trzeba, zawozimy mieszkań-
ców do lekarzy specjalistów. 

Ponadto na terenie domu 
znajduje się pralnia, z której ko-
rzystają mieszkańcy, a jeśli za-
istnieje konieczność, mogą też 
skorzystać z usług krawcowej. 
Istnieje także możliwość korzy-
stania przez mieszkańców do-
mu z biblioteki oraz codziennej 
prasy. Dom zapewnia również 
pomoc w utrzymywaniu kon-
taktów z rodziną, znajomymi 
i społecznością lokalną. 

Każdego roku w ramach 
imprez kulturalno – oświato-
wych mieszkańcy korzystają 
z licznych ofert. Ale dom po-
mocy społecznej przecież to 
nie tylko remonty, procedury, 
przepisy. To normalny dom ze 
zwykłymi sprawami, troska-
mi, smutkami, ale i radościa-
mi. Może taki trochę większy, 
gwarniejszy, ale dom. 

Katarzyna Wi niewska •
dyrektor Domu 

Pomocy Spo ecznej 
w Srebrnej Górze

Turniejowe trofea ufundowa  powiat wagrowiecki.
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Organizowany jest corocz-
nie w kwietniu i dotyczy szkół 
specjalnych rejonu nadno-
tecko - pilskiego. Głównym 
organizatorem imprezy jest 
Nadnoteckie Stowarzyszenie 
Społeczno - Sportowe „Spraw-
ni - Razem” w Pile, współorga-
nizatorem zaś Specjalny Ośro-
dek Szkolno-Wychowawczy 
w Wągrowcu. 

Turniej odbywa się na tere-
nie powiatu wągrowieckiego. 
SOSW jest współorganizato-
rem imprezy już po raz dwu-
nasty z kolei. Patronat honoro-
wy nad imprezą objął Starosta 
Wągrowiecki Michał Piechoc-
ki. 

W tym roku w turnieju 
wzięły udział 3 drużyny ze 
szkół podstawowych: druży-
na SOSW z Jastrowia, drużyna 
z Zespołu Szkół Specjalnych 
w Gębicach i SOSW z Wągrow-
ca; 3 drużyny ze szkół gim-
nazjalnych: SOSW Jastrowie, 
Gimnazjum w Wieleniu i SOSW 
Wągrowiec oraz 3 drużyny ze 
szkół ponadgimnazjalnych: tj. 
z Zespołu Szkół Gastronomicz-
nych w Pile, z Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Sta-
rej Łubiance oraz z Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 
1 w Wągrowcu. 

Jubileuszowy XXX turniej
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Z Anitą Jabłkowską-Su-
doł, uczestniczką projek-
tu partnerskiego firmy 
MTD Consulting Marcin 
Król i powiatu wągro-
wieckiego „Przejmij ster 
– zacznij działać na wła-
sny rachunek!”, dofinan-
sowanego przez Unię 
Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego, rozmawia-
ją Olga Bijan i Izabela 
Marcinkowska.

Dlaczego zdecydowała się 
Pani na udział w projekcie 
„Przejmij ster”?

- Zdecydowałam się na 
udział w projekcie, ponieważ 
prace etatowe nie satysfakcjo-
nowały mnie. Postanowiłam 
założyć � rmę i być szefem sa-
ma dla siebie, a gdy tylko po-
jawiła się możliwość otrzyma-
nia dotacji unijnej w naszym 
mieście, uznałam, że należy 
skorzystać z tej szansy. 

Czym zajmuje się Pani � r-
ma?

- Prowadzę poradnię diete-
tyczną „Diet&Med”w Wągrow-
cu przy ul. Przemysłowej (bu-
dynek „Centrum medyczne”). 
Jako dietetyk medyczny po-
magam w zmianie nawyków 
żywieniowych zarówno oso-
bom zdrowym, jak i cierpią-
cym na różne choroby. Swoją 
opieką otaczam dzieci, mło-
dzież, dorosłych, kobiety cię-
żarne i karmiące oraz wege-
tarian. Oferuję także analizę 
składu ciała najnowocześniej-
szym analizatorem InBody 
370, który mierzy rzeczywistą 
zawartość m.in. wody, białka, 
składników mineralnych, tkan-
ki tłuszczowej w całym organi-
zmie, jak i monitoruje postępy 
terapii żywieniowej. W moim 
gabinecie można też wykonać 

Sama sobie szefem
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W kwietniu 2014 r. uczen-
nica naszej szkoły, ANNA 
LOOSE z klasy III kierunku 
Technik Hotelarstwa, re-
prezentowała naszą szko-
łę w VI Międzyszkolnym 
Konkursie z Turystyki 
i Hotelarstwa w Elblągu

Ania pod opieką nauczycie-
la przedmiotów zawodowych, 
Olgi Smoleńskiej pomyślnie 
i w ekspresowym tempie prze-
szła pierwszy pisemny etap 
konkursu. Polegał on na te-
ście wiedzy z 50 pytań o tu-
rystyce i hotelarstwie wśród 
37 osób, które przybyły na 
miejsce. 

W niespełna 15 minut na-
sza hotelarka odpowiedziała 
prawidłowo na 41 pytań te-
stu, dzięki czemu zakwalifi-
kowała się do finałowej dzie-
siątki uczestników rozgrywek 
i to na jednym z czołowych 
miejsc. Finał konkursu okazał 
się jednak wymagający i nie-
zmiernie stresujący. Uczest-
nicy mieli zaprezentować 
przed szeroką publicznością 
symulacyjną scenkę przyję-
cia rezerwacji telefonicznej 
gościa hotelowego i w wy-
branym przez siebie języku 
obcym. Zadanie było nie-
zmiernie trudne, o różnym, 
losowo wybranym stopniu 
skomplikowania. Mimo to 
Ania poradziła sobie dzielnie, 
próbując sprostać oczekiwa-
niom potencjalnego angloję-
zycznego gościa i między in-
nymi zamówić dla niego usłu-
gi dodatkowe czy taksówkę. 

Ostatecznie naszą uczenni-
cę sklasy� kowano na VIII miej-
scu konkursu, co uważamy 

Międzyszkolny 
Konkurs Hotelarski

Laureatka wraz z opiekunk  po konkursie.
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W pałacu, a więc w części ad-
ministracyjno – rehabilitacyjno 
– kuchennej, przeprowadzili-
śmy wymianę okien w dwóch 
budynkach mieszkalnych i pa-
łacu ze środków własnych, po-
wiatu i Urzędu Marszałkow-
skiego w Poznaniu, całkowity 
remont sali terapii zajęciowej 
ze ścianami i podłogą włącz-
nie, salę wyposażyliśmy w no-
we meble, komputer do dys-
pozycji mieszkańców, braku-
jącą na tym poziomie łazienkę 
dla uczestników zajęć.

Wyremontowaliśmy dwie sa-
le tzw. balowe i zaadoptowali-
śmy je na potrzeby rehabilita-
cji mieszkańców, wyposażając 
je w dodatkowy sprzęt do ćwi-
czeń (lampa sollux, atlas, ergo-
metry rowerowe i eliptyczny, 
bieżnia magnetyczna, porę-
cze do nauki chodzenia, orbi-
trek, wioślarz, stół do ćwiczeń 
manualnych, taśmy tere band, 
odnowiliśmy podłogi, su� t 
i drzwi w sali głównej, wyre-
montowaliśmy hol wzbogaca-
jąc go w meble, lustra i lampy, 
odnowiliśmy pomieszczenia 
administracyjne,

W przyziemiu pałacu wy-
remontowaliśmy całkowicie: 
łazienki dostępne dla miesz-
kańców, jadalnię zrywając 
m.in. dotychczasową posadz-
kę, zakupiliśmy do niej nowe, 
funkcjonalne stoły i krzesła, 
wymieniliśmy szklane drzwi 
wejściowe na funkcjonalne 
rozsuwane i wyposażyliśmy 
kuchnię w sprawne okienka 
podawcze. Kuchnia wzboga-
ciła się o nowe piece, lodówki, 
mikrofalówkę, roboty kuchen-
ne, krajalnicę, patelnię uchyl-
ną i drobny sprzęt,

Wyremontowaliśmy kory-
tarze w przyziemiu oraz po-
mieszczenia socjalne pracow-
ników kuchni, ze środków po-
wiatu wymieniliśmy 2 palniki 
CO i piec oraz sterowniki do 
tych urządzeń,

Odremontowaliśmy ciągnik 
i zakupiliśmy do niego tura do 

Wiosna w Srebrnej Górze

Dom Pomocy Spo ecznej w Srebrnej Górze.

Czyli kolejna edycja 
przedsięwzięcia realizo-
wanego przez uczniów 
I Liceum Ogólnokształcą-
cego w Wągrowcu.

Już kolejny raz młodzież 
I LO na Klasztornej brała 
udział w cyklicznym wyjeź-
dzie do stolicy w ramach „Pro-
jektu Warszawa”. Tym razem 
uczniowie klasy 2B i 2D wraz 
z opiekunami: Szymonem 
Woźniakiem, Sebastianem 
Chosińskim i Łukaszem Sie-
lewiczem zwiedzili Centrum 
Nauki Kopernik, w którym bra-
li udział w zajęciach laborato-
ryjnych. 

Podczas warsztatów pozna-
li opracowaną przez polskiego 
chemika, prof. Jana Czochral-
skiego, metodę wytwarzania 
dużych i nieskazitelnie czy-
stych kryształów, która umoż-
liwiła globalną rewolucję elek-
troniczną, jak również zazna-

Projekt Warszawa
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W I Liceum Ogólnokształ-
cącym w Wągrowcu 29 
kwietnia odbył się Po-
wiatowy Dzień Nauki

Po uroczystym otwarciu, 
dokonanym przez dyrektora 
szkoły Cezarego Szypulskie-
go i starostę wągrowieckie-
go Michała Piechockiego, 
uczniowie Gimnazjum nr 1 
Gminy Wągrowiec zaprezen-
towali scenkę dotyczącą ota-
czających nas dźwięków, która 
wprowadziła słuchaczy w wy-
kład pt. ”Akustyka Parków Wia-
trowych”, jaki wygłosił prof. Ru-
� n Makarewicz – dyrektor In-
stytutu Akustyki Wydziału Fizyki 
Uniwersytetu Adama Mickiewi-
cza w Poznaniu. 

W sali gimnastycznej i na 
korytarzach liceum odbyły się 
prezentacje konkursowych 
doświadczeń i projektów 
uczniowskich. Po krótkiej czę-
ści artystycznej, zaprezento-

wanej przez uczniów Gimna-
zjum w Mieścisku, wręczono
nagrody. 

Od godziny 14 gospodarze
Dnia Nauki zaprosili wszyst-
kich na Rynek, do odwiedze-
nia wystawy animacji � zycz-
nych, prezentowanych przez
animatorów Pomysłowej Fa-
bryki z Koszalina. Była to pre-
zentacja wyjaśniająca w przy-
stępny sposób często trudne
do zrozumienia zjawiska � -
zyczne. Towarzyszyły jej nie-
zwykle widowiskowe pokazy
z ciekłym azotem. 

Wystawa była dostępna
dla wszystkich mieszkańców.
W tym samym czasie na sce-
nie uczniowie I LO prezento-
wali część artystyczną, która
również była nierozerwalnie
związana ze zjawiskami � zycz-
nymi. 

Cezary Szypulski •
dyrektor I LO

A to właśnie 
jest fizyka

A to w a nie jest  zyka...
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W Poznaniu, 25 kwietnia 
2014 r. odbył się � nał konkursu 
„Bezpieczeństwo wokół mnie”, 
organizowanego przez Wyż-
szą Szkołę Bezpieczeństwa. 
Do � nału zakwali� kowało się 
ponad 40 uczniów z całej Wiel-
kopolski. Zespół Szkół Ponad-
gimnazjalnych nr 2 w Wągrow-
cu reprezentowali uczniowie 
klasy II d LO bezpieczeństwo 
publiczne: Krystian Koliński 
oraz Karol Wielgosz, który za-

jął trzecie miejsce - zdobywa-
jąc atrakcyjne nagrody. 

Konkurs składał się z dwóch
części. Pierwsza część konkur-
su - etap teoretyczny - polegał
na rozwiązaniu testu składa-
jącego się z 40 pytań, Druga
część konkursu to etap prak-
tyczny, polegający na wykaza-
niu się wiedzą i umiejętnościa-
mi z zakresu pierwszej pomo-
cy. Gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów.

Bezpieczeństwo 
przede wszystkim

Laureaci konkursu nt. bezpiecze stwa.
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za duży sukces, jak na pierw-
szy udział w tak prestiżowym, 
ogólnopolskim konkursie. 
Nadmienimy, że konkurs jest 
organizowany z inicjatywy na-
uczycielki tamtejszej szkoły, 
znanej autorki książek o tema-
tyce hotelarskiej, Aleksandry 
Lewandowskiej, a uczniowie 
ZSHT odnoszą jedne z najwyż-
szych wyników egzaminu za-
wodowego w Polsce. Ponad-
to konkurs ob� tował w wielu 
sponsorów. 

Nagrodami głównymi były 
między innymi indeksy szkół 
wyższych, staż hotelarski czy 
pobyty w atrakcyjnych hote-
lach Pomorza, a jego gośćmi 
honorowymi byli prezydent 
Elbląga, menedżerowie hotelu 
Mercure Gdańsk czy hotelu El-

bląg oraz rektorzy pomorskich 
szkół wyższych. 

Uczennica z ZSP nr 2 otrzy-
mała dyplom oraz nagrody 
rzeczowe, a zwieńczeniem jej 
wysiłków był wystawny posi-
łek zorganizowany przez hote-
larzy i uczniów elbląskiej szkoły. 
W czasie pobytu na Wysoczyź-
nie Elbląskiej udało jej się rów-
nież troszkę wprowadzić pasje 
turystyczno-hotelarskie w ży-
cie i odwiedzić najważniejsze 
hotele i atrakcje miasta. 

Organizatorem zmagań był 
Zespół Szkół Turystyczno-Ho-
telarskich, malowniczo poło-
żony wśród wzniesień Elbląga, 
w którym miał miejsce � nał 
konkursu. 

Olga Smole ska •
nauczyciel w ZSP nr 2

testy na nietolerancje pokar-
mowe „Food Detective”. Z mo-
ich usług możesz skorzystać 
również on-line!

Jaką kwotę dotacji Pani 
otrzymała i co dzięki temu 
udało się Pani zrealizować, 
co zakupić?

- Wnioskowałam o kwotę ok. 
40 tys. zł i taką mi przyznano. 
Dzięki uzyskanym środkom � -
nansowym mogłam zakupić 
najnowocześniejszy analizator 
składu ciała oraz wyposażyć 
gabinet w niezbędne meble 
i narzędzia do pracy.

Jak Pani ocenia swoje 
szanse na rynku? 

- Popyt na usługi dietetycz-
ne nieustannie rośnie. Bada-

nia naukowe coraz częściej 
wskazują na związek mię-
dzy żywnością a rozwojem 
chorób, w tym i otyłości. Po-
nadto, grono zadowolonych 
z moich usług pacjentów nie-
ustannie się poszerza, dlatego 
myślę pozytywnie o przyszło-
ści � rmy. 

Czy ma Pani plany dalsze-
go rozwoju � rmy?

- Naturalnie, mam już dal-
sze plany rozwoju firmy. Jed-
nak do ich realizacji potrze-
buję czasu i pieniędzy, stąd 
wolę jeszcze nie zdradzać 
szczegółów. 

Gratulujemy i życzymy wie-
lu zadowolonych klientów.

W Kobylcu, 15 kwietnia 2014 r. na boisku orlik odbył się Jubileuszowy XXX Regionalny 
Turniej Piłki Nożnej na trawie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie.

Podczas podsumowania Ju-
bileuszowego XXX Regional-
nego Turnieju Piłki Nożnej w Ko-
bylcu obecny był wicestarosta 
Tomasz Kranc, który dekorował 
medalami i wręczał drużynom 
puchary oraz statuetki najlep-
szym bramkarzom i najlepszym 
strzelcom. Mecze nadzorował 
sędzia główny, Grzegorz Mar-
czyk. Opiekę medyczną spra-
wowała pielęgniarka Mirosła-
wa Wegner. Organizacją i prze-
biegiem turnieju zajmowali się 
nauczyciele SOSW w Wągrow-
cu: Barbara Balcerzak, Jaro-
sław Owczarzak, Karolina 
Schulz oraz Leszek Ciszewski 
z ZSP nr1 w Wągrowcu.

Powiat wągrowiecki prze-
kazał środki � nansowe na po-
krycie kosztów związanych 
z organizacją turnieju i na tro-
fea sportowe dla drużyn. Tur-
niej spełniał założone cele, ja-
kim była popularyzacja piłki 
nożnej na trawie jako gry ze-
społowej o dużych walorach 
usprawniających. Ponadto tur-
niej pozwolił na wyłonienie re-
prezentacji regionalnej na mi-
strzostwa Wielkopolski, plano-
wane w czerwcu.

Barbara Balcerzak •
dyrektor SOS-W 

w W growcu

Uroczystego otwarcia tur-
nieju dokonał Starosta Michał 
Piechocki. Aleksandra Błaże-
jewska, prezes Nadnoteckie-
go Stowarzyszenia Społeczno-
Sportowego w Pile zaprezen-
towała gościom drużyny i ich 
opiekunów. Turniej rozgrywał 
się systemem „każdy z każ-
dym”, co pozwoliło po serii 
meczów wyłonić zwycięzców. 
Kolejność zdobytych punktów 
była następująca:

W grupie A - szkół podsta-
wowych:
I m. - Wągrowiec, II m. - Gębi-
ce, III m. - Jastrowie 
W grupie B - szkół gimna-
zjalnych:
I m. - Jastrowie, II m. - Wągro-
wiec, III m. - Wieleń
W grupie C - szkół ponad-
gimnazjalnych:
I m. - Piła, II m. - Wągrowiec, III 
m. - Stara Łubianka

Królem strzelców wśród 
uczniów szkół podstawowych 

została jedyna dziewczyna 
grająca w turnieju, Paulina 
Mazur z SOSW w Wągrowcu. 
Najlepszym bramkarzem zo-
stał Przemysław Gruszka z tej 
samej placówki. Wyróżnionym 
strzelcem wśród uczniów gim-
nazjum został Karol Wójto-
wicz z drużyny z Jastrowia. 

Nie wyłoniono w tej katego-
rii najlepszego bramkarza. Naj-
lepszym strzelcem bramek 
i bramkarzem na poziomie 
ponadgimnazjalnym zostali 
odpowiednio: Szymon Anu-
lewicz z SOSW w Wągrowcu 
oraz Łukasz Grzybowski z Ze-
społu Szkół Gastronomicznych 
w Pile. Najlepsi strzelcy i bram-
karze otrzymali pamiątkowe 
statuetki. Najlepsze drużyny 
w poszczególnych kategoriach 
szkół otrzymały puchary i dy-
plomy za zdobycie pierwszego, 
drugiego lub trzeciego miejsca. 
Dodatkowo jedna z drużyn, tj. 
drużyna z Zespołu Szkół Ga-
stronomicznych w Pile, otrzy-
mała puchar „fair play”.

jomili się z tajnikami neuro-
biologii, dzięki której poznali 
anatomię ludzkiego mózgu.

W godzinach popołudnio-
wych odbyliśmy długi i dla 
wielu niezapomniany spacer 
po Warszawie. Wędrując od 
Placu Zamkowego, Krakow-

skim Przedmieściem, Nowym 
Światem, Alejami Ujazdowski-
mi, ulicą Belwederską i Jana 
III Sobieskiego zobaczyliśmy 
wiele cennych miejsc stolicy. 
Metą naszej wędrówki był dłu-
go przez wszystkich wypatry-
wany hotel Atos.

Wiosna przyszła szybciej niż się spodziewaliśmy. W Domu Pomocy Społecznej zaczęło się ma-
lowanie, płytkowanie, gipsowanie, nakładanie tynku, zakładanie dodatkowej wentylacji.

Równie ciekawy okazał się 
drugi dzień wizyty w War-
szawie. Rozpoczęliśmy go od 
Muzeum Powstania Warszaw-
skiego. W godzinach przed-
południowych zwiedziliśmy 
również Sejm RP, w którym 
przysłuchiwaliśmy się obra-
dom Wysokiej Izby, spotkali-
śmy się z wicemarszałkiem Sej-
mu Jerzym Wenderlichem, 
a przechadzając się korytarza-
mi mijaliśmy wielu bardziej 
i mniej znanych posłów.

Na zakończenie wyciecz-
ki udaliśmy się do Pałacu Pre-
zydenckiego. Pod bacznym 
okiem przedstawicielki Kan-
celarii Prezydenta RP zwiedzi-
liśmy wnętrza pałacu, w tym 
kaplicę, Salę Kolumnową, Sa-
lę Białą, Salę Chorągwi oraz 
Ogród Zimowy. Wycieczka od-
była się w dniach 3-4 kwietnia 
2014 r.

Szymon Wo niak •
nauczyciel I LO

odśnieżania oraz beczkowóz do 
wywozu ścieków, pralnia wzbo-
gaciła się o nową pralkę i praso-
walnicę, dla mieszkańców za-
kupiliśmy nowe meble i łóżka 
elektryczne z materacami.

Dzięki środkom � nansowym 
z PFRON, w ramach programu 
wyrównywania różnic między 
regionami oraz powiatu, zaku-
piliśmy samochód - mikrobus 
wyposażony w windę dla wóz-
ków inwalidzkich, przeznaczo-
ny do przewozu mieszkańców 
DPS. Od 2010 roku realizu-
jemy także z pomocą Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska w Poznaniu oraz 
środków � nansowych staro-
stwa na ochronę środowiska 
koncepcję „Rewitalizacji parku 
w Srebrnej Górze”, polegającą 
na wycince drzew i nowych 
nasadzeniach.

W tym roku postanowili-
śmy skupić się na budynkach 
mieszkalnych, aby ulepszyć, 
usprawnić i poprawić jakość 
życia naszych mieszkańców. 
W pierwszej kolejności zaję-
liśmy się piętrem na o� cynie 
nr II. Chcieliśmy, aby pomiesz-
czenia były czyste, łatwe do 
sprzątania, pozbawione zbęd-
nego sprzętu i dostosowane 

do osób najmniej sprawnych 
tak, aby czuli się tam jak we 
własnym domu. I chyba nam 
się udało: pokoje stały się 
przestronne, a wystrój i kolory 
sprawiły, że całe poddasze na-
brało blasku.

W o� cynie nr I odremonto-
wane są już pomieszczenia na 
piętrze, prawie wszystkie na 
parterze i większość w przy-
ziemiu. Ponadto każdy z po-
ziomów będzie miał odnowio-
ny hol, wymienione dekoracje, 
a w przyziemiu wymieniliśmy 
już drzwi do wszystkich po-
mieszczeń. W pokojach zakła-
damy wentylatory elektryczne 
w celu lepszej cyrkulacji po-
wietrza.

Ale przecież remonty to nie 
wszystko... W roku 2013 pra-
cownicy ukończyli studia ma-
gisterskie i podyplomowe. 
Ponadto pracownicy uzupeł-
niają nadal swoje kwali� kacje 
na studiach magisterskich – 
kierunek � zjoterapia i na stu-
diach licencjackich – kierunek 
praca socjalna.

Dom Pomocy Społecznej ze 
swej strony kieruje także pra-
cowników na szkolenia i kursy. 
Ogromnym wsparciem w tym 
zakresie jest organizacja szko-

leń bezpłatnych dla pracow-
ników działu terapeutyczno – 
opiekuńczego przez Regional-
ny Ośrodek Polityki Społecznej 
w Poznaniu. 

Staramy się mieszkańcom 
zapewnić rozrywkę i spra-
wić, aby zawsze czuli bliskość 
drugiej osoby. Zadanie to ma 
spełniać proponowana oferta 
usług, z której mogą skorzy-
stać według własnych upodo-
bań. W czwartki mieszkańcy 
i pracownicy domu spotykają 
się na wspólnych zebraniach 
społeczności terapeutycznej 
domu. 

Mieszkańcy mają prawo 
uczestniczyć w spotkaniach 
religijnych zgodnie z własnym 
wyznaniem na terenie DPS 
i poza nim, a w każdy czwartek 
można porozmawiać z psy-
chologiem i szukać wspólnych 
rozwiązań nurtujących pro-
blemów. We wtorki i czwartki 
przyjeżdża do nas lekarz ro-
dzinny, a gdy zaistnieje po-
trzeba, zawozimy mieszkań-
ców do lekarzy specjalistów. 

Ponadto na terenie domu 
znajduje się pralnia, z której ko-
rzystają mieszkańcy, a jeśli za-
istnieje konieczność, mogą też 
skorzystać z usług krawcowej. 
Istnieje także możliwość korzy-
stania przez mieszkańców do-
mu z biblioteki oraz codziennej 
prasy. Dom zapewnia również 
pomoc w utrzymywaniu kon-
taktów z rodziną, znajomymi 
i społecznością lokalną. 

Każdego roku w ramach 
imprez kulturalno – oświato-
wych mieszkańcy korzystają 
z licznych ofert. Ale dom po-
mocy społecznej przecież to 
nie tylko remonty, procedury, 
przepisy. To normalny dom ze 
zwykłymi sprawami, troska-
mi, smutkami, ale i radościa-
mi. Może taki trochę większy, 
gwarniejszy, ale dom. 

Katarzyna Wi niewska •
dyrektor Domu 

Pomocy Spo ecznej 
w Srebrnej Górze

Turniejowe trofea ufundowa  powiat wagrowiecki.
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Organizowany jest corocz-
nie w kwietniu i dotyczy szkół 
specjalnych rejonu nadno-
tecko - pilskiego. Głównym 
organizatorem imprezy jest 
Nadnoteckie Stowarzyszenie 
Społeczno - Sportowe „Spraw-
ni - Razem” w Pile, współorga-
nizatorem zaś Specjalny Ośro-
dek Szkolno-Wychowawczy 
w Wągrowcu. 

Turniej odbywa się na tere-
nie powiatu wągrowieckiego. 
SOSW jest współorganizato-
rem imprezy już po raz dwu-
nasty z kolei. Patronat honoro-
wy nad imprezą objął Starosta 
Wągrowiecki Michał Piechoc-
ki. 

W tym roku w turnieju 
wzięły udział 3 drużyny ze 
szkół podstawowych: druży-
na SOSW z Jastrowia, drużyna 
z Zespołu Szkół Specjalnych 
w Gębicach i SOSW z Wągrow-
ca; 3 drużyny ze szkół gim-
nazjalnych: SOSW Jastrowie, 
Gimnazjum w Wieleniu i SOSW 
Wągrowiec oraz 3 drużyny ze 
szkół ponadgimnazjalnych: tj. 
z Zespołu Szkół Gastronomicz-
nych w Pile, z Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Sta-
rej Łubiance oraz z Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 
1 w Wągrowcu. 

Jubileuszowy XXX turniej
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Z Anitą Jabłkowską-Su-
doł, uczestniczką projek-
tu partnerskiego firmy 
MTD Consulting Marcin 
Król i powiatu wągro-
wieckiego „Przejmij ster 
– zacznij działać na wła-
sny rachunek!”, dofinan-
sowanego przez Unię 
Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego, rozmawia-
ją Olga Bijan i Izabela 
Marcinkowska.

Dlaczego zdecydowała się 
Pani na udział w projekcie 
„Przejmij ster”?

- Zdecydowałam się na 
udział w projekcie, ponieważ 
prace etatowe nie satysfakcjo-
nowały mnie. Postanowiłam 
założyć � rmę i być szefem sa-
ma dla siebie, a gdy tylko po-
jawiła się możliwość otrzyma-
nia dotacji unijnej w naszym 
mieście, uznałam, że należy 
skorzystać z tej szansy. 

Czym zajmuje się Pani � r-
ma?

- Prowadzę poradnię diete-
tyczną „Diet&Med”w Wągrow-
cu przy ul. Przemysłowej (bu-
dynek „Centrum medyczne”). 
Jako dietetyk medyczny po-
magam w zmianie nawyków 
żywieniowych zarówno oso-
bom zdrowym, jak i cierpią-
cym na różne choroby. Swoją 
opieką otaczam dzieci, mło-
dzież, dorosłych, kobiety cię-
żarne i karmiące oraz wege-
tarian. Oferuję także analizę 
składu ciała najnowocześniej-
szym analizatorem InBody 
370, który mierzy rzeczywistą 
zawartość m.in. wody, białka, 
składników mineralnych, tkan-
ki tłuszczowej w całym organi-
zmie, jak i monitoruje postępy 
terapii żywieniowej. W moim 
gabinecie można też wykonać 

Sama sobie szefem
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W kwietniu 2014 r. uczen-
nica naszej szkoły, ANNA 
LOOSE z klasy III kierunku 
Technik Hotelarstwa, re-
prezentowała naszą szko-
łę w VI Międzyszkolnym 
Konkursie z Turystyki 
i Hotelarstwa w Elblągu

Ania pod opieką nauczycie-
la przedmiotów zawodowych, 
Olgi Smoleńskiej pomyślnie 
i w ekspresowym tempie prze-
szła pierwszy pisemny etap 
konkursu. Polegał on na te-
ście wiedzy z 50 pytań o tu-
rystyce i hotelarstwie wśród 
37 osób, które przybyły na 
miejsce. 

W niespełna 15 minut na-
sza hotelarka odpowiedziała 
prawidłowo na 41 pytań te-
stu, dzięki czemu zakwalifi-
kowała się do finałowej dzie-
siątki uczestników rozgrywek 
i to na jednym z czołowych 
miejsc. Finał konkursu okazał 
się jednak wymagający i nie-
zmiernie stresujący. Uczest-
nicy mieli zaprezentować 
przed szeroką publicznością 
symulacyjną scenkę przyję-
cia rezerwacji telefonicznej 
gościa hotelowego i w wy-
branym przez siebie języku 
obcym. Zadanie było nie-
zmiernie trudne, o różnym, 
losowo wybranym stopniu 
skomplikowania. Mimo to 
Ania poradziła sobie dzielnie, 
próbując sprostać oczekiwa-
niom potencjalnego angloję-
zycznego gościa i między in-
nymi zamówić dla niego usłu-
gi dodatkowe czy taksówkę. 

Ostatecznie naszą uczenni-
cę sklasy� kowano na VIII miej-
scu konkursu, co uważamy 

Międzyszkolny 
Konkurs Hotelarski

Laureatka wraz z opiekunk  po konkursie.
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W pałacu, a więc w części ad-
ministracyjno – rehabilitacyjno 
– kuchennej, przeprowadzili-
śmy wymianę okien w dwóch 
budynkach mieszkalnych i pa-
łacu ze środków własnych, po-
wiatu i Urzędu Marszałkow-
skiego w Poznaniu, całkowity 
remont sali terapii zajęciowej 
ze ścianami i podłogą włącz-
nie, salę wyposażyliśmy w no-
we meble, komputer do dys-
pozycji mieszkańców, braku-
jącą na tym poziomie łazienkę 
dla uczestników zajęć.

Wyremontowaliśmy dwie sa-
le tzw. balowe i zaadoptowali-
śmy je na potrzeby rehabilita-
cji mieszkańców, wyposażając 
je w dodatkowy sprzęt do ćwi-
czeń (lampa sollux, atlas, ergo-
metry rowerowe i eliptyczny, 
bieżnia magnetyczna, porę-
cze do nauki chodzenia, orbi-
trek, wioślarz, stół do ćwiczeń 
manualnych, taśmy tere band, 
odnowiliśmy podłogi, su� t 
i drzwi w sali głównej, wyre-
montowaliśmy hol wzbogaca-
jąc go w meble, lustra i lampy, 
odnowiliśmy pomieszczenia 
administracyjne,

W przyziemiu pałacu wy-
remontowaliśmy całkowicie: 
łazienki dostępne dla miesz-
kańców, jadalnię zrywając 
m.in. dotychczasową posadz-
kę, zakupiliśmy do niej nowe, 
funkcjonalne stoły i krzesła, 
wymieniliśmy szklane drzwi 
wejściowe na funkcjonalne 
rozsuwane i wyposażyliśmy 
kuchnię w sprawne okienka 
podawcze. Kuchnia wzboga-
ciła się o nowe piece, lodówki, 
mikrofalówkę, roboty kuchen-
ne, krajalnicę, patelnię uchyl-
ną i drobny sprzęt,

Wyremontowaliśmy kory-
tarze w przyziemiu oraz po-
mieszczenia socjalne pracow-
ników kuchni, ze środków po-
wiatu wymieniliśmy 2 palniki 
CO i piec oraz sterowniki do 
tych urządzeń,

Odremontowaliśmy ciągnik 
i zakupiliśmy do niego tura do 

Wiosna w Srebrnej Górze

Dom Pomocy Spo ecznej w Srebrnej Górze.

Czyli kolejna edycja 
przedsięwzięcia realizo-
wanego przez uczniów 
I Liceum Ogólnokształcą-
cego w Wągrowcu.

Już kolejny raz młodzież 
I LO na Klasztornej brała 
udział w cyklicznym wyjeź-
dzie do stolicy w ramach „Pro-
jektu Warszawa”. Tym razem 
uczniowie klasy 2B i 2D wraz 
z opiekunami: Szymonem 
Woźniakiem, Sebastianem 
Chosińskim i Łukaszem Sie-
lewiczem zwiedzili Centrum 
Nauki Kopernik, w którym bra-
li udział w zajęciach laborato-
ryjnych. 

Podczas warsztatów pozna-
li opracowaną przez polskiego 
chemika, prof. Jana Czochral-
skiego, metodę wytwarzania 
dużych i nieskazitelnie czy-
stych kryształów, która umoż-
liwiła globalną rewolucję elek-
troniczną, jak również zazna-

Projekt Warszawa
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W I Liceum Ogólnokształ-
cącym w Wągrowcu 29 
kwietnia odbył się Po-
wiatowy Dzień Nauki

Po uroczystym otwarciu, 
dokonanym przez dyrektora 
szkoły Cezarego Szypulskie-
go i starostę wągrowieckie-
go Michała Piechockiego, 
uczniowie Gimnazjum nr 1 
Gminy Wągrowiec zaprezen-
towali scenkę dotyczącą ota-
czających nas dźwięków, która 
wprowadziła słuchaczy w wy-
kład pt. ”Akustyka Parków Wia-
trowych”, jaki wygłosił prof. Ru-
� n Makarewicz – dyrektor In-
stytutu Akustyki Wydziału Fizyki 
Uniwersytetu Adama Mickiewi-
cza w Poznaniu. 

W sali gimnastycznej i na 
korytarzach liceum odbyły się 
prezentacje konkursowych 
doświadczeń i projektów 
uczniowskich. Po krótkiej czę-
ści artystycznej, zaprezento-

wanej przez uczniów Gimna-
zjum w Mieścisku, wręczono
nagrody. 

Od godziny 14 gospodarze
Dnia Nauki zaprosili wszyst-
kich na Rynek, do odwiedze-
nia wystawy animacji � zycz-
nych, prezentowanych przez
animatorów Pomysłowej Fa-
bryki z Koszalina. Była to pre-
zentacja wyjaśniająca w przy-
stępny sposób często trudne
do zrozumienia zjawiska � -
zyczne. Towarzyszyły jej nie-
zwykle widowiskowe pokazy
z ciekłym azotem. 

Wystawa była dostępna
dla wszystkich mieszkańców.
W tym samym czasie na sce-
nie uczniowie I LO prezento-
wali część artystyczną, która
również była nierozerwalnie
związana ze zjawiskami � zycz-
nymi. 

Cezary Szypulski •
dyrektor I LO

A to właśnie 
jest fizyka

A to w a nie jest  zyka...

FO
T.

 A
RC

H
IW

U
M

 S
TA

RO
ST

W
A

W Poznaniu, 25 kwietnia 
2014 r. odbył się � nał konkursu 
„Bezpieczeństwo wokół mnie”, 
organizowanego przez Wyż-
szą Szkołę Bezpieczeństwa. 
Do � nału zakwali� kowało się 
ponad 40 uczniów z całej Wiel-
kopolski. Zespół Szkół Ponad-
gimnazjalnych nr 2 w Wągrow-
cu reprezentowali uczniowie 
klasy II d LO bezpieczeństwo 
publiczne: Krystian Koliński 
oraz Karol Wielgosz, który za-

jął trzecie miejsce - zdobywa-
jąc atrakcyjne nagrody. 

Konkurs składał się z dwóch
części. Pierwsza część konkur-
su - etap teoretyczny - polegał
na rozwiązaniu testu składa-
jącego się z 40 pytań, Druga
część konkursu to etap prak-
tyczny, polegający na wykaza-
niu się wiedzą i umiejętnościa-
mi z zakresu pierwszej pomo-
cy. Gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów.

Bezpieczeństwo 
przede wszystkim

Laureaci konkursu nt. bezpiecze stwa.

FO
T.

 A
RC

H
IW

U
M

 S
TA

RO
ST

W
A

za duży sukces, jak na pierw-
szy udział w tak prestiżowym, 
ogólnopolskim konkursie. 
Nadmienimy, że konkurs jest 
organizowany z inicjatywy na-
uczycielki tamtejszej szkoły, 
znanej autorki książek o tema-
tyce hotelarskiej, Aleksandry 
Lewandowskiej, a uczniowie 
ZSHT odnoszą jedne z najwyż-
szych wyników egzaminu za-
wodowego w Polsce. Ponad-
to konkurs ob� tował w wielu 
sponsorów. 

Nagrodami głównymi były 
między innymi indeksy szkół 
wyższych, staż hotelarski czy 
pobyty w atrakcyjnych hote-
lach Pomorza, a jego gośćmi 
honorowymi byli prezydent 
Elbląga, menedżerowie hotelu 
Mercure Gdańsk czy hotelu El-

bląg oraz rektorzy pomorskich 
szkół wyższych. 

Uczennica z ZSP nr 2 otrzy-
mała dyplom oraz nagrody 
rzeczowe, a zwieńczeniem jej 
wysiłków był wystawny posi-
łek zorganizowany przez hote-
larzy i uczniów elbląskiej szkoły. 
W czasie pobytu na Wysoczyź-
nie Elbląskiej udało jej się rów-
nież troszkę wprowadzić pasje 
turystyczno-hotelarskie w ży-
cie i odwiedzić najważniejsze 
hotele i atrakcje miasta. 

Organizatorem zmagań był 
Zespół Szkół Turystyczno-Ho-
telarskich, malowniczo poło-
żony wśród wzniesień Elbląga, 
w którym miał miejsce � nał 
konkursu. 

Olga Smole ska •
nauczyciel w ZSP nr 2

testy na nietolerancje pokar-
mowe „Food Detective”. Z mo-
ich usług możesz skorzystać 
również on-line!

Jaką kwotę dotacji Pani 
otrzymała i co dzięki temu 
udało się Pani zrealizować, 
co zakupić?

- Wnioskowałam o kwotę ok. 
40 tys. zł i taką mi przyznano. 
Dzięki uzyskanym środkom � -
nansowym mogłam zakupić 
najnowocześniejszy analizator 
składu ciała oraz wyposażyć 
gabinet w niezbędne meble 
i narzędzia do pracy.

Jak Pani ocenia swoje 
szanse na rynku? 

- Popyt na usługi dietetycz-
ne nieustannie rośnie. Bada-

nia naukowe coraz częściej 
wskazują na związek mię-
dzy żywnością a rozwojem 
chorób, w tym i otyłości. Po-
nadto, grono zadowolonych 
z moich usług pacjentów nie-
ustannie się poszerza, dlatego 
myślę pozytywnie o przyszło-
ści � rmy. 

Czy ma Pani plany dalsze-
go rozwoju � rmy?

- Naturalnie, mam już dal-
sze plany rozwoju firmy. Jed-
nak do ich realizacji potrze-
buję czasu i pieniędzy, stąd 
wolę jeszcze nie zdradzać 
szczegółów. 

Gratulujemy i życzymy wie-
lu zadowolonych klientów.

W Kobylcu, 15 kwietnia 2014 r. na boisku orlik odbył się Jubileuszowy XXX Regionalny 
Turniej Piłki Nożnej na trawie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie.

Podczas podsumowania Ju-
bileuszowego XXX Regional-
nego Turnieju Piłki Nożnej w Ko-
bylcu obecny był wicestarosta 
Tomasz Kranc, który dekorował 
medalami i wręczał drużynom 
puchary oraz statuetki najlep-
szym bramkarzom i najlepszym 
strzelcom. Mecze nadzorował 
sędzia główny, Grzegorz Mar-
czyk. Opiekę medyczną spra-
wowała pielęgniarka Mirosła-
wa Wegner. Organizacją i prze-
biegiem turnieju zajmowali się 
nauczyciele SOSW w Wągrow-
cu: Barbara Balcerzak, Jaro-
sław Owczarzak, Karolina 
Schulz oraz Leszek Ciszewski 
z ZSP nr1 w Wągrowcu.

Powiat wągrowiecki prze-
kazał środki � nansowe na po-
krycie kosztów związanych 
z organizacją turnieju i na tro-
fea sportowe dla drużyn. Tur-
niej spełniał założone cele, ja-
kim była popularyzacja piłki 
nożnej na trawie jako gry ze-
społowej o dużych walorach 
usprawniających. Ponadto tur-
niej pozwolił na wyłonienie re-
prezentacji regionalnej na mi-
strzostwa Wielkopolski, plano-
wane w czerwcu.

Barbara Balcerzak •
dyrektor SOS-W 

w W growcu

Uroczystego otwarcia tur-
nieju dokonał Starosta Michał 
Piechocki. Aleksandra Błaże-
jewska, prezes Nadnoteckie-
go Stowarzyszenia Społeczno-
Sportowego w Pile zaprezen-
towała gościom drużyny i ich 
opiekunów. Turniej rozgrywał 
się systemem „każdy z każ-
dym”, co pozwoliło po serii 
meczów wyłonić zwycięzców. 
Kolejność zdobytych punktów 
była następująca:

W grupie A - szkół podsta-
wowych:
I m. - Wągrowiec, II m. - Gębi-
ce, III m. - Jastrowie 
W grupie B - szkół gimna-
zjalnych:
I m. - Jastrowie, II m. - Wągro-
wiec, III m. - Wieleń
W grupie C - szkół ponad-
gimnazjalnych:
I m. - Piła, II m. - Wągrowiec, III 
m. - Stara Łubianka

Królem strzelców wśród 
uczniów szkół podstawowych 

została jedyna dziewczyna 
grająca w turnieju, Paulina 
Mazur z SOSW w Wągrowcu. 
Najlepszym bramkarzem zo-
stał Przemysław Gruszka z tej 
samej placówki. Wyróżnionym 
strzelcem wśród uczniów gim-
nazjum został Karol Wójto-
wicz z drużyny z Jastrowia. 

Nie wyłoniono w tej katego-
rii najlepszego bramkarza. Naj-
lepszym strzelcem bramek 
i bramkarzem na poziomie 
ponadgimnazjalnym zostali 
odpowiednio: Szymon Anu-
lewicz z SOSW w Wągrowcu 
oraz Łukasz Grzybowski z Ze-
społu Szkół Gastronomicznych 
w Pile. Najlepsi strzelcy i bram-
karze otrzymali pamiątkowe 
statuetki. Najlepsze drużyny 
w poszczególnych kategoriach 
szkół otrzymały puchary i dy-
plomy za zdobycie pierwszego, 
drugiego lub trzeciego miejsca. 
Dodatkowo jedna z drużyn, tj. 
drużyna z Zespołu Szkół Ga-
stronomicznych w Pile, otrzy-
mała puchar „fair play”.

jomili się z tajnikami neuro-
biologii, dzięki której poznali 
anatomię ludzkiego mózgu.

W godzinach popołudnio-
wych odbyliśmy długi i dla 
wielu niezapomniany spacer 
po Warszawie. Wędrując od 
Placu Zamkowego, Krakow-

skim Przedmieściem, Nowym 
Światem, Alejami Ujazdowski-
mi, ulicą Belwederską i Jana 
III Sobieskiego zobaczyliśmy 
wiele cennych miejsc stolicy. 
Metą naszej wędrówki był dłu-
go przez wszystkich wypatry-
wany hotel Atos.

Wiosna przyszła szybciej niż się spodziewaliśmy. W Domu Pomocy Społecznej zaczęło się ma-
lowanie, płytkowanie, gipsowanie, nakładanie tynku, zakładanie dodatkowej wentylacji.

Równie ciekawy okazał się 
drugi dzień wizyty w War-
szawie. Rozpoczęliśmy go od 
Muzeum Powstania Warszaw-
skiego. W godzinach przed-
południowych zwiedziliśmy 
również Sejm RP, w którym 
przysłuchiwaliśmy się obra-
dom Wysokiej Izby, spotkali-
śmy się z wicemarszałkiem Sej-
mu Jerzym Wenderlichem, 
a przechadzając się korytarza-
mi mijaliśmy wielu bardziej 
i mniej znanych posłów.

Na zakończenie wyciecz-
ki udaliśmy się do Pałacu Pre-
zydenckiego. Pod bacznym 
okiem przedstawicielki Kan-
celarii Prezydenta RP zwiedzi-
liśmy wnętrza pałacu, w tym 
kaplicę, Salę Kolumnową, Sa-
lę Białą, Salę Chorągwi oraz 
Ogród Zimowy. Wycieczka od-
była się w dniach 3-4 kwietnia 
2014 r.

Szymon Wo niak •
nauczyciel I LO

odśnieżania oraz beczkowóz do 
wywozu ścieków, pralnia wzbo-
gaciła się o nową pralkę i praso-
walnicę, dla mieszkańców za-
kupiliśmy nowe meble i łóżka 
elektryczne z materacami.

Dzięki środkom � nansowym 
z PFRON, w ramach programu 
wyrównywania różnic między 
regionami oraz powiatu, zaku-
piliśmy samochód - mikrobus 
wyposażony w windę dla wóz-
ków inwalidzkich, przeznaczo-
ny do przewozu mieszkańców 
DPS. Od 2010 roku realizu-
jemy także z pomocą Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska w Poznaniu oraz 
środków � nansowych staro-
stwa na ochronę środowiska 
koncepcję „Rewitalizacji parku 
w Srebrnej Górze”, polegającą 
na wycince drzew i nowych 
nasadzeniach.

W tym roku postanowili-
śmy skupić się na budynkach 
mieszkalnych, aby ulepszyć, 
usprawnić i poprawić jakość 
życia naszych mieszkańców. 
W pierwszej kolejności zaję-
liśmy się piętrem na o� cynie 
nr II. Chcieliśmy, aby pomiesz-
czenia były czyste, łatwe do 
sprzątania, pozbawione zbęd-
nego sprzętu i dostosowane 

do osób najmniej sprawnych 
tak, aby czuli się tam jak we 
własnym domu. I chyba nam 
się udało: pokoje stały się 
przestronne, a wystrój i kolory 
sprawiły, że całe poddasze na-
brało blasku.

W o� cynie nr I odremonto-
wane są już pomieszczenia na 
piętrze, prawie wszystkie na 
parterze i większość w przy-
ziemiu. Ponadto każdy z po-
ziomów będzie miał odnowio-
ny hol, wymienione dekoracje, 
a w przyziemiu wymieniliśmy 
już drzwi do wszystkich po-
mieszczeń. W pokojach zakła-
damy wentylatory elektryczne 
w celu lepszej cyrkulacji po-
wietrza.

Ale przecież remonty to nie 
wszystko... W roku 2013 pra-
cownicy ukończyli studia ma-
gisterskie i podyplomowe. 
Ponadto pracownicy uzupeł-
niają nadal swoje kwali� kacje 
na studiach magisterskich – 
kierunek � zjoterapia i na stu-
diach licencjackich – kierunek 
praca socjalna.

Dom Pomocy Społecznej ze 
swej strony kieruje także pra-
cowników na szkolenia i kursy. 
Ogromnym wsparciem w tym 
zakresie jest organizacja szko-

leń bezpłatnych dla pracow-
ników działu terapeutyczno – 
opiekuńczego przez Regional-
ny Ośrodek Polityki Społecznej 
w Poznaniu. 

Staramy się mieszkańcom 
zapewnić rozrywkę i spra-
wić, aby zawsze czuli bliskość 
drugiej osoby. Zadanie to ma 
spełniać proponowana oferta 
usług, z której mogą skorzy-
stać według własnych upodo-
bań. W czwartki mieszkańcy 
i pracownicy domu spotykają 
się na wspólnych zebraniach 
społeczności terapeutycznej 
domu. 

Mieszkańcy mają prawo 
uczestniczyć w spotkaniach 
religijnych zgodnie z własnym 
wyznaniem na terenie DPS 
i poza nim, a w każdy czwartek 
można porozmawiać z psy-
chologiem i szukać wspólnych 
rozwiązań nurtujących pro-
blemów. We wtorki i czwartki 
przyjeżdża do nas lekarz ro-
dzinny, a gdy zaistnieje po-
trzeba, zawozimy mieszkań-
ców do lekarzy specjalistów. 

Ponadto na terenie domu 
znajduje się pralnia, z której ko-
rzystają mieszkańcy, a jeśli za-
istnieje konieczność, mogą też 
skorzystać z usług krawcowej. 
Istnieje także możliwość korzy-
stania przez mieszkańców do-
mu z biblioteki oraz codziennej 
prasy. Dom zapewnia również 
pomoc w utrzymywaniu kon-
taktów z rodziną, znajomymi 
i społecznością lokalną. 

Każdego roku w ramach 
imprez kulturalno – oświato-
wych mieszkańcy korzystają 
z licznych ofert. Ale dom po-
mocy społecznej przecież to 
nie tylko remonty, procedury, 
przepisy. To normalny dom ze 
zwykłymi sprawami, troska-
mi, smutkami, ale i radościa-
mi. Może taki trochę większy, 
gwarniejszy, ale dom. 

Katarzyna Wi niewska •
dyrektor Domu 

Pomocy Spo ecznej 
w Srebrnej Górze

Turniejowe trofea ufundowa  powiat wagrowiecki.



STAROSTWO POWIATOWE 
W WĄGROWCU 

ul. Kościuszki 15,
tel. 67 268 05 00
fax: 67 262 78 88
Godziny przyjmowania in-
teresantów: od 9 do14
powiat@wagrowiec.pl
www.wagrowiec.pl

Wydział Komunikacji
ul. Kościuszki 53D
tel. 67 262 11 12, 67 262 73 22

Zespół Opieki Zdrowotnej 
w Wągrowcu
ul. Kościuszki 74 
tel. 67 268 15 00
fax: 67 268 50 77 
szpital@wagrowiec.pl
www.zozwagrowiec.inter-
netdsl.pl

Komenda Powiatowa Policji 
w Wągrowcu
ul. Taszarowo 11
tel. 67 268 12 01

Komenda Powiatowa 
Państwowej Straży 
Pożarnej w Wągrowcu
ul. Przemysłowa 44
tel. 67 262 18 01

Powiatowy Urząd Pracy 
w Wągrowcu
ul. Kolejowa 22
tel. 67 26210 81

Powiatowa Stacja 
Sanitarno-Epidemiologiczna 
w Wągrowcu
ul. Gnieźnieńska 49
tel. 67 268 56 80

Powiatowy Inspektorat 
Nadzoru Budowlanego 
w Wągrowcu
ul. Gnieźnieńska 49
tel. 67 262 87 90

Powiatowy Zarząd Dróg 
w Wągrowcu
ul. Gnieźnieńska 53
tel. 67 268 54 80
tel. kom. 604 438 431

Powiatowy Inspektorat 
Weterynarii w Wągrowcu
ul. Berdychowska 54
tel. 67 268 56 47

Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie 
w Wągrowcu
ul. Wierzbowa 1
tel. 67 262 76 14

Dom Pomocy Społecznej 
w Srebrnej Górze
62-120 Wapno
tel. 67 261 14 65

Ważne 
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W dniach 8-15 maja już 
po raz jedenasty w całej 
Polsce obchodzono Ty-
dzień Bibliotek.

W nawiązaniu do tego-
rocznego hasła Tygodnia Bi-
bliotek „Czytanie łączy poko-
lenia”, Powiatowa Biblioteka 
Publiczna w Wągrowcu zor-
ganizowała imprezy, podczas 
których doskonale bawili się 
młodsi i starsi miłośnicy ksią-
żek. W sobotę, 10 maja odbył 
się rajd rowerowy biblioteka-
rzy, czytelników oraz wszyst-
kich sympatyków słowa pisa-
nego i rowerów - Odjazdowy 
Bibliotekarz. Trasa rajdu wio-
dła sprzed siedziby biblioteki 
przy ul. Kościuszki do Ośrodka 
Edukacji Leśnej w Kaliskach. 

Postój zaplanowano w Filii 
Biblioteki Publicznej Gminy 
Wągrowiec w Rgielsku, gdzie 
na uczestników rajdu czeka-
ły: wystawa ze zbiorów bi-

bliotek powiatu wągrowiec-
kiego „Twój świat za oknem, 
czyli co ciekawego można zo-
baczyć w powiecie”, prelekcja 
Rafała Różaka, przybliżająca 
historię folwarku w Rgielsku 
oraz pałacu Moszczeńskich 
w Wiatrowie, a także słodkie 
wypieki przygotowane przez 
panie z Koła Gospodyń Wiej-
skich w Rgielsku. 

Kolejne atrakcje przygo-
towano na mecie: konkursy 
literackie i sprawnościowe 
z atrakcyjnymi nagrodami, 
wymianę książek i ognisko. 

W organizację rajdu włą-
czyło się wiele instytucji 
i osób prywatnych, a patro-
nat honorowy sprawowali 
Starosta Wągrowiecki Michał 
Piechocki i radny Sejmiku 
Województwa Wielkopol-
skiego Jarosław Berendt.

Kolejną okazją do między-
pokoleniowego spotkania, 

było popołudnie z Danu-
tą Grechutą i Jakubem Ba-
ranem, promujące książkę 
„Marek. Marek Grechuta we 
wspomnieniach żony Danuty” 
Autorzy wspólnie opowiadali 
o barwnym życiu Marka Gre-
chuty i o początkach jego ar-
tystycznej drogi w kabarecie. 

Dużą niespodzianką za-
równo dla autorów, jak i pu-
bliczności, był mini recital 
piosenek Marka Grechuty 
w wykonaniu młodzieży: Jo-
anny Szymańskiej, Mar-
ty Jastrząbek, Marty Śmi-
gielskiej i Mai Mazur przy 
akompaniamencie Michała 
Maćkiewicza.

Spotkanie odbyło się w sali 
kina Miejskiego Domu Kultu-
ry w Wągrowcu - współorga-
nizatora spotkania.

Ma gorzata Bejm•
Powiatowa Biblioteka 

Publiczna w W growcu

Czytanie łączy pokolenia

Odjazdowy Bibliotekarz zgromadzi  fanów dwóch kó ek.
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Powiat Wągrowiecki od 
2010 roku prowadzi współ-
pracę ze Stowarzyszeniem 
Gmin Sedlczany. Po wstęp-
nym okresie współpracy po-
stanowiono podpisać umowę 
partnerską. Delegacja czeska 
przybyła w składzie: Jiři Bu-
rian, prezes stowarzyszenia 
Gmin Sedlczany oraz osoby 
odpowiedzialne za kontak-
ty zagraniczne: Jana Špalo-
vá i Markéta Kriwska. 

Podczas uroczystej sesji 
głos zabrały Renata Mata-
czyńska, konsul Republi-
ki Czeskiej w Poznaniu oraz 
prof. Anna Gawarecka, dy-
rektor Instytutu Filologii Sło-
wiańskiej UAM w Poznaniu. 
Obie instytucje objęły hono-
rowy patronat nad uroczy-

O POLSKO-CZESKIEJ WSPÓŁPRACY
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Powiat wągrowiecki zyskał nowego partnera w kontaktach zagranicznych. W piątek, 23 maja, podczas uroczystej sesji w Pań-
stwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. B. Zielińskiego starosta MICHAŁ PIECHOCKI, wicestarosta TOMASZ KRANC i JIŘI
BURIAN, prezes Stowarzyszenia Gmin Sedlczany, podpisali umowę partnerską ze Stowarzyszeniem Gmin Sedlczany. Za na-
wiązaniem współpracy opowiedziała się Rada Powiatu Wągrowieckiego, podejmując stosowną uchwałę.

stością. Wśród gości obec-
ny był Stefan Mikołajczak, 
radny Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego, prof. ndzw. 
dr Hubert Paluch, Rektor 
Gnieźnieńskiej Szkoły Wyż-
szej MILENIUM, samorządow-
cy z miast i gmin powiatu wą-
growieckiego, przedstawiciele 
ugrupowań politycznych, or-
ganizacji pracodawców i zrze-
szeń kupców, przedsiębiorcy, 
komendanci służb, straży i in-
spektorzy, dyrektorzy szkół, 
placówek oświatowych i jed-
nostek organizacyjnych po-
wiatu.

Głównym celem współpra-
cy międzynarodowej pomię-
dzy powiatem wągrowiec-
kim a Stowarzyszeniem Gmin 
Sedlczany będzie wymia-

na doświadczeń w zakresie
kultury, sztuki, szkolnictwa
i systemu kształcenia, służ-
by zdrowia i opieki społecz-
nej, sportu i wychowania � -
zycznego, ekologii i środowi-
ska życia, przedsiębiorczości
i działalności rolniczej. Dzięki
tym kontaktom lokalne spo-
łeczności zyskają możliwości
lepszego poznania się i roz-
woju. 

Zgodnie z tradycją mię-
dzynarodowych umów
partnerskich podpisanie
umowy nastąpi również
w Sedlczanach. Z rewizytą
na przełomie maja i czerw-
ca do Republiki Czeskiej
wyruszy delegacja powiatu
wągrowieckiego. 

Kinga Basiura•

Organizatorami konkursu 
byli: Konwent Starostów Pół-
nocnej Wielkopolski oraz po-
seł Adam Szejnfeld i senator 
Mieczysław Augustyn.

Do powiatowego etapu 
konkursu zgłoszono nastę-
pujące projekty:

INWESTYCJE 
SAMORZĄDOWE: 

Miasto i Gmina Gołańcz: 
„Modernizacja komplek-
su pałacowo - parkowego 
w Smogulcu”.

Gmina Miejska Wągrowiec: 
„Rozwój turystyki i rekreacji 
w mieście Wągrowcu po-
przez modernizację kąpieli-
ska miejskiego oraz remont 
boiska z bieżnią”.

Powiat Wągrowiecki: „Prze-
budowa ulicy Bartodziejskiej”.

Gmina Damasławek: „Bu-
dowa kąpieliska gminnego 
w Kozielsku”.

Unijny Hit Dekady podsumowany
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W okresie letnim Orga-
nizacja Przyrodnicza Ka-
nia planuje zaobrączko-
wać 50 piskląt bocianów 
białych i tym samym 
rozpocząć pierwszy rok 
cenzusu bociana białe-
go w powiecie.

Stowarzyszenie bierze 
udział w ogólnopolskiej ak-
cji liczenia bociana białego, 
obejmując liczeniem wszyst-
kie gminy powiatu wągro-
wieckiego. Akcja ta ma na ce-
lu nie tylko ochronę gatunku, 
ale również edukację przy-
rodniczą. W tym roku zosta-
ną zaobrączkowane gatun-
ki wodno-błotne, głównie 
śmieszka. Obrączkowanie 
tych ostatnich już przyniosło 

efekty i ma istotny wymiar 
edukacyjny poprzez przed-
stawianie zasięgu migracji 
ptaków. Odczyty już zaob-
rączkowanych osobników 
wskazują na migrację ich na-
wet do tak odległych krajów 
jak Hiszpania czy Portugalia.

Informację o przebiegu ak-
cji obrączkowania oraz dzia-
łaniu Stowarzyszenia Kania 
można pozyskać na stronie 
internetowej: www.stowa-
rzyszeniekania.pl

Akcję obrączkowania 
wspomógł powiat wągro-
wiecki poprzez zakup obrą-
czek dla ptaków.

Wydzia  Ochrony •
rodowiska

Rusza akcja 
obrączkowania

Doros y osobnik mieszki.
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Powiatowy Urząd Pracy 
w Wągrowcu już po raz 
dziesiąty zorganizował 
u siebie DRZWI OTWAR-
TE URZĘDU PRACY.

Tegoroczna edycja tej ak-
cji Publicznych Służb Zatrud-
nienia realizowana była w so-
botę 17 maja i skierowana 
była do wszystkich zaintere-
sowanych, ze szczególnym 
uwzględnieniem osób bez-
robotnych, zainteresowa-
nych założeniem własnej 
działalności gospodarczej 
oraz pracodawców chcą-
cych rozwijać swoją firmę, 
tworząc przy tym dodatkowe 
miejsca pracy dla osób bez-
robotnych.

Pracownicy Centrum Ak-
tywizacji Zawodowej, dzia-
łającego w PUP Wągrowiec, 
udzielali informacji na te-

Urząd otworem

Pracownica PUP udziela in-
formacji.
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Komisja Finansów, Ob-
szarów Wiejskich i Strategii 
Rozwoju Powiatu:

Agencja Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa – 
poziom dopłat do produkcji 
rolnej. Stan faktyczny i zagro-
żenia w kontekście polityki 
rolnej UE. 

Opiniowanie materiałów 
na sesję.

Komisja Edukacji, Kultu-
ry, Sportu i Turystyki:

Ocena rozwoju bazy loka-
lowej i zrealizowanych zadań 
przez Młodzieżowy Ośrodek 
Wychowawczy w Antonie-
wie i Młodzieżowy Ośrodek 

Socjoterapii w Gołańczy za 
okres 2011-2014. 

Opiniowanie materiałów 
na sesję.

Komisja Zdrowia, Polity-
ki Społecznej i Rynku Pra-
cy:

Analiza kontraktów ZOZ 
z NFZ - zaspokojenie potrzeb 
społecznych.

Informacja o realizacji za-
dań powiatu w zakresie 
współdziałania z organiza-
cjami pozarządowymi. 

Ogólna sytuacja bezrobo-
cia w powiecie

Opiniowanie materiałów 
na sesję.

Tematyka prac komisji Rady Powiatu 
na posiedzeniach w maju wg planu 
pracy na 2014 rok

Komisja Bezpieczeństwa 
i Komunikacji:

Opiniowanie materiałów 
na sesję.

Komisja Rewizyjna:
Badanie wykonania budże-

tu Powiatu Wągrowieckiego 
za 2013 rok. 

Przygotowanie wniosku 
o udzielnie absolutorium Za-
rządowi Powiatu Wągrowiec-
kiego za 2013 rok.

Przewodniczący i wiceprze-
wodniczący Rady Powiatu 
Wągrowieckiego pełnią dyżu-
ry w Starostwie Powiatowym 
w Wągrowcu, przy ul. Kościusz-
ki 15, w każdy wtorek od godz. 
15.00 do 17.00, pok. 106.

zebra a M. Substyk•
inspektor w Biurze Rady

Na wągrowieckim Rynku 3 maja, przy okazji miejskich obchodów Dni Europy, podsumowano powiato-
wy etap konkursu „Unijny Hit Dekady 2004-2014 Północnej Wielkopolski”.

Gmina Wiejska Wągrowiec: 
„Zmiana sposobu użytkowa-
nia budynku inwentarskiego 
na wiejską salę wielofunkcyj-
ną w Grylewie wraz z zago-
spodarowaniem terenu”.

Gmina Wapno:  „Warsztat te-
rapii zajęciowej w Wapnie miej-
scem integracji i aktywizacji 
osób niepełnosprawnych”.

INWESTYCJE 
W KAPITAŁ LUDZKI:

Gmina Skoki: „Aktywni Se-
niorzy w Gminie Skoki”.

Gmina Damasławek: „Ćwi-
czenia wyobraźni - rozwój 
przedszkoli na terenie Gminy 
Damasławek”.

Powiat Wągrowiecki: „Zain-
teresuj się bogactwem okoli-

cy, w której mieszkasz - cykl 
zajęć aktywizujących spo-
łeczności lokalne w Powiecie 
Wągrowieckim”.

ORGANIZACJE 
POZARZĄDOWE, FIRMY:

CID - ROL: „Wdrożenie no-
wych i udoskonalonych pro-
duktów w przedsiębiorstwie 
CID-ROL dzięki zakupowi in-
nowacyjnej linii technolo-
gicznej”.

Komplexmłyn Sp. z o.o. : 
„Restrukturyzacja i moderni-
zacja sektora żywnościowe-
go oraz rozwój obszarów wiej-
skich 2004 - 2006”. Budowa 
Młyna pszennego 400 t/h.

3 maja Starosta Wągro-
wiecki Michał Piechocki ogło-
sił zwycięzców etapu powia-
towego, którym i zostali:

Gmina Miejska Wągrowiec 
:„Rozwój turystyki i rekreacji 
w mieście Wągrowcu poprzez 

modernizację kąpieliska miej-
skiego oraz remont boiska 
z bieżnią” – nagrodę odebrał 
Burmistrz Miasta Wągrowca 
Stanisław Wilczyński.

Powiat Wągrowiecki: „Za-
interesuj się bogactwem 
okolicy, w której mieszkasz 
- cykl zajęć aktywizujących 
społeczności lokalne w Po-
wiecie Wągrowieckim” – na-
grodę panu staroście prze-
kazał burmistrz Stanisław 
Wilczyński.

Komplexmłyn Sp. z o.o. 
„Restrukturyzacja i moder-
nizacja sektora żywnościo-
wego oraz rozwój obszarów 
wiejskich 2004 - 2006”. Budo-
wa Młyna pszennego 400 t/h 
– nagrodę odebrał wicepre-
zes Komplexmłynu.

Serdecznie dziękujemy 
wszystkim uczestnikom kon-
kursu!

Iza Marcinkowska •

bezrobotnych, a także poma-
gali przy wypełnianiu wnio-
sku i biznesplanów.

Ponadto dzielili się oni 
z klientami informacjami do-
tyczącymi krajowych i za-
granicznych ofert pracy oraz 
form pomocy skierowa-
nych do osób bezrobotnych 
i udzielali porad doradczych.

Cennym uzupełnieniem 
powyższego było uczestnic-
two oraz wiedza merytorycz-
na pracowników miejsco-
wego: Urzędu Skarbowego, 
Zakładu Ubezpieczeń Spo-
łecznych, Urzędu Miejskiego, 
Punktu Informacyjnego Fun-
duszy Europejskich – działa-
jącego przy Starostwie Po-
wiatowym oraz Młodzieżo-
wego Centrum Kariery OHP.

Z pomocy oferowanej 
podczas tegorocznych Drzwi 
Otwartych skorzystało 21 
osób.

S awomir Maciaszek •
PUP W growiec

mat możliwości otrzymania 
jednorazowych środków na 
podjęcie działalności gospo-
darczej i refundacji utworze-
nia miejsca pracy dla osób 


